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Raamatunkertomus
NAINEN SYKARIN KAIVOLLA
ja PAASTON AIKA

Kaivosta saadaan vettä. Ennen ei ollut hanoja,
ja vesi haettiin kaivosta.
Monesti joki tai järvi antoivat vettä myös,
mutta kaivo oli monilla ja siitä saatiin
syvemmältä maan puhdistamaa pohjavettä.

Nyt pääsemme erään kaivon äärelle. Se on Sykarin kylän kaivo Israelin maassa.
Tämä kaikki tapahtui silloin, kun Jeesus eli maan päällä.
Kaivo oli kylän yhteinen ja yleensä naiset kävivät siellä hakemassa vettä aamun
hetkinä, kun oli vielä vilpoisaa ja varjoisaa tai illanhämärässä.
Eräs nainen kuitenkin tuli sinne aina keskipäivällä kuumimpaan aikaan, kun siellä ei
ollut ketään. Hän oli elänyt erilaista elämää, kun yleensä odotettiin. Ihmiset eivät
pitäneet hänestä ja hänellä ei ollut ystäviä.
Eräänä päivänä kuitenkin tuli eräs mies samaan aikaan kaivolle ja pyysi juotavaa.
Nainen ihmetteli, miksi juutalainen mies puhuu hänen, samarialaisen naisen kanssa.
Heitä pidettiin huonompana kansana, ja miesten ei ollut kohteliasta puhua naisten
kanssa, kun eivät tunteneet.
He puhuivat elämästä, Jumalasta ja tämä mies tiesi kaiken naisen elämästä. Silloin
nainen hoksasi, kuka mies oli. Hän oli Jeesus, Jumalan poika. Nainen oli kuullut
ennustuksia ja tiesi, että messias, Jumalan Poika, syntyisi. Hän oli kuullut
Jeesuksesta, joka oli auttanut ihmisiä, opettanut Taivaan Isästä ja oli kaikkien ystävä.
Ja nyt nainen sai tavata ja kohdata hänet.
Nainen jätti vesiruukkunsa ja lähti heti kertomaan kyläläisille, kenet hän oli tavannut.
Ja minä ajattelen, että kyläläisetkin saivat sitten tavata Jeesuksen. Jeesus auttoi naista.
Kun nainen uskalsi mennä puhumaan ihmisille, luulen, että hän sai ystäviä.
Meillä alkoi tuhkakeskiviikkona paaston aika. Sitä ennen juhlimme laskiaista,
paaston alkua laskiaismäessä, hernekeittoa ja laskiaispullia syöden ennen paastoa.
Alamme odottamaan kevään suurta juhlaa, Pääsiäistä.

Paastosta ajatellaan monesti, että se on jostakin luopumista esimerkiksi ruuasta.
Mutta paasto on muutakin. Silloin on hyvä keskittyä siihen, mikä on meille tärkeää ja
mitä kaikkea Jeesus opetti. Tänä päivänä paaston alla minua puhuttelee tämä
Jeesuksen ja naisen kohtaaminen. Jeesus muutti naisen elämän ja teki yhteyden
naisten ja kyläläisten välille.
Jeesus halusi antaa esimerkin siitä, että tärkeä on se, että meillä on Taivaan Isä ja
saamme olla hänen lapsiaan. Taivaan Isälle me jokainen olemme tärkeä ja arvokas.
Lisäksi Jeesus halusi antaa esimerkin toisten kohtaamisesta. Hän kohtasi naisen, jolla
ei ollut ystäviä.
Paaston aikana voimme keskittyä niihin tärkeisiin asioihin: muistaa rakkaita, läheisiä
ihmisiä, auttaa heitä ja antaa aikaa myös Taivaan Isälle. Ja voimme pysähtyä sen
äärelle mitä Jeesus opetti eläessään maan päällä.

