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Evankeliumi Joh. 4: 31–38 

Opetuslapset sanoivat Jeesukselle: »Rabbi, tule syo ̈mään.» Mutta hän sanoi heille: 

»Minulla on ruokaa, josta te ette tieda ̈.» Opetuslapset kummastelivat keskena ̈än: 
»Onko joku tuonut hänelle syo ̈tävää?» Mutta Jeesus jatkoi: »Minun ruokani on se, etta ̈ 

täyta ̈n la ̈hettäjäni tahdon ja vien ha ̈nen tyo ̈nsä pääto ̈kseen. Te sanotte: ’Nelja ̈ kuuta 
kylvo ̈stä korjuuseen.’ Minä sanon: Katsokaa tuonne! Vainio on jo vaalennut, vilja on 

kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, ha ̈n kokoaa satoa 
iankaikkiseen ela ̈ma ̈än, ja kylva ̈jä saa iloita yhdessa ̈ korjaajan kanssa. Tässä pita ̈ä 

paikkansa sanonta: ’Toinen kylva ̈ä, toinen korjaa.’ Mina ̈ olen la ̈hettänyt teida ̈t 

korjaamaan satoa, josta ette ole na ̈hneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te 
pääsette korjaamaan heida ̈n vaivanna ̈ko ̈nsä hedelma ̈t.» 

 

Saarnarunko: Minä Jumalan sanan kylväjänä 

1. Evankeliumitekstin asiayhteyden avaaminen: teksti liittyy Jeesuksen matkaan 

Juudeasta Galileaan. Jeesus on lähtenyt Juudeasta välttääkseen yhteenoton 

fariseusten kanssa. Läpikulkumatkallaan Samarian halki Sykar-nimisessä kaupungissa 

Jeesus kohtaa samarialaisen naisen kaivolla. Samarialaisnainen on avionrikkoja ja 

hänellä on ollut jo kuusi miestä. Opetuslapset ovat hakemassa kaupungista ruokaa ja 

heidän palatessaan kaupungista samarialaisnaisen ja Jeesuksen keskustelu keskeytyy. 

Jeesus on saanut naisen vakuuttumaan erityisyydestään ja samarialaisnainen lähtee 

kertomaan kaupungin asukkaille tavanneensa profeetan. 

Tällä välin Jeesus ja opetuslapset käyvät aterioimaan ja tässä yhteydessä Jeesus 

puhuu opetuslapsilleen sadonkorjuusta. Opetuslapset eivät vielä tiedä tarkalleen, kuka 

Jeesus on, ja heidän on hankala ymmärtää kaikkea Jeesuksen sanomaa. 

2. Pohdintaa evankeliumi tekstin sisällöstä, kylvöstä ja korjuusta. Mitä evankeliumi 

tahtoo sanoa? Evankeliumi teksti ei ole yksiselitteinen, eikä se aukene ensimmäisellä 

kuulemalla eikä välttämättä toisellakaan. Kylvön ja korjuun kielikuvien käyttö ei ehkä 

avaudu tämän päivän kaupunkilaiselle ihmiselle. Sadonkorjuun metaforaa käytetään 

jo Vanhassa Testamentissa, kun puhutaan hajallaan olevan Israelin kansan 

keräämisestä yhteen. 

3. Monet kaupungin asukkaista tulivat naista kuultuaan Jeesuksen luo ja uskoivat 

hänen olevan profeetta, vaikkei Jeesus tehnyt ihmetekoja ja voiman osoituksia. Nyt 

Jeesus käyttää kylvön ja sadonkorjuun metaforaa viitaten sadonkorjuun aloittamiseen 

häntä ja opetuslapsia lähestyvistä samarialaisista. Syntinen samarialainen nainen, 



joka on ensimmäinen ”lähetetty”, vie sanomaa Jeesuksesta eteenpäin ja vieläpä varsin 

tehokkaasti. Hän saa iihmiset tulevat Jeesuksen luo ja näin hän on esikuva 

opetuslasten tulevalle työlle. Opetuslapset tulevat myöhemmin korjaamaan viljaa, 

jonka Jeesus on kylvänyt. 

4. Samarialaisnainen ei saanut käskyä lähteä kertomaan Jeesuksesta, vaan hän lähti 

kehoittamatta ja niin kiireellä, että jätti askareensa kesken. Syntinen, hyljeksittykin 

on kelvollinen viemään eteenpäin ilosanomaa. Nainen on siten esimerkki jokaiselle 

kristitylle. 

5. Mitä evankelioiminen ja lähetystyö voi sitten tarkoittaa minun kohdallani? Minäkin 

olen kelvollinen. Minullakin on tehtävä viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta - ilman 

eri kehoitusta. Voisiko tämän ääneen lausumattoman lähetyskäskyn ottaa sydämeen? 

Voisiko evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä olla tässä kohtaa ryhtiliikkeen paikka: 

evankeliumia tulisi viedä eteenpäin hienovaraisesti, mutta tarmokkaasti. Vastauksena 

sekularisaation haasteeseen jokainen kristitty voi omalla esimerkillään (rakkaus, 

levollisuus, myönteisyys elämässä) julistaa evankeliumia niin, että ulkopuolisen silmiin 

kirkko näyttäytyisi houkuttelevalta yhteisöltä. 

6. Kristitylle ja sanoman eteenpäin viejälle ei riitä pelkkä kuuleminen Jeesuksesta, 

vaan Jeesuksen kuuleminen! Saamme rukoilla, että Jumala antaa sanansa vaikuttaa 

sydämissämme niin, että olisimme itse hyvä kasvualusta evankeliumille ja että 

tuottaisimme satoa omalla toiminnallamme. Ilosanomaa eteenpäin viedessämme 

toimimme Jumalan työtovereina. Ihmiset tekevät työtä, vievät Jumalan sanaa 

eteenpäin, mutta Jumala mahdollistaa uskon kasvun ihmisissä. Kaikkea ei siis tarvitse 

tehdä yksin ja omin voimin. Työn tuloksista saavat nauttia kaikki työhön osallistuneet. 

Jeesus lupaa sekä ilon että voiman työhön. Se, että Jumalan sana on kuultu ja otettu 

vastaan, on ilo sekä kylväjälle että korjaajalle! 

7. Jakeessa 4:4 sanotaan, että Jeesuksen täytyi kulkea Samarian halki, vaikkei tälle 

ole maantieteellistä perustetta. On tulkittavissa, että Jeesuksen Samarian käynnille on 

muu syy; Jumalan tahto ja suunnitelma. Elämänpolkukaan ei kulje aina 

suoraviivaisesti kohti tavoiteltua määränpäätä; voimme luottaa siihen, että Jumalalla 

on suunnitelma ja tehtävä meille myös näillä kiertoreiteillä. 

 


