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12. søndag i treenighetstiden – 1.september 2019
Prekentekst: Joh 4,27-30; 39-43
Lesetekst I: 4 Mos 13,17-27
Lesetekst II: Rom 1, 16-17

«- at han virkelig er verdens frelser»
Innbyggerne i Sykar i Samaria hadde hørt vitnesbyrdet om Jesus, de hadde møtt ham personlig, og
de var blitt overbevist om hvem han var og hva som var hensikten med hans komme til verden.
Historien bak denne konklusjonen kjenner vi som historien om «Kvinnen fra Samaria».
Jesus hadde virket i Jerusalem og Judea en tid og nå skulle han til Galilea. Et enkelt blikk på et kart
over Israel på Jesu tid viser oss at den korteste veien fra Judea til Galilea gikk gjennom den delen
av landet som kalles Samaria. Det var imidlertid knyttet et stort problem til denne reiseruten: jøder
og samaritanere hadde ikke fellesskap med hverandre og det hadde opp gjennom historien utviklet
seg til et hat mellom dem. Jødene betraktet samaritanene som urene. Mange jøder som skulle fra
Judea til Galilea tok en omvei, via andre siden av Jordan, en vei som var adskillig lenger enn den
direkte ruten gjennom Samaria. Jesus valgte veien gjennom Samaria. Der møtte han «Kvinnen fra
Samaria», som igjen førte til et møte med innbyggerne i Sykar, og det resulterte i vekkelse og
omvendelse for folket der.
Jesusveien
Hvorfor valgte Jesus den veien? Kanskje var det rett og slett fordi det var den korteste og raskeste
veien. Mange oppgaver ventet ham i Galilea, det ser vi av fortsettelsen i Johannesevangeliet, og da
var det viktig at han kom raskt fram.
Men kanskje hadde Jesus også tanke for at han der skulle møte denne kvinnen fra Sykar. Hun som
hadde et så frynsete rykte på seg og som var utstøtt av det gode selskap i byen.
Jesusveien er ikke først og fremst en betegnelse på en geografisk veistrekning, men det er veien
som fører fram til møte med mennesker, kanskje til ett bestemt menneske, slik som her. Av en eller
annen grunn trenger gjerne dette menneske en medvandrer på veien videre. En medvandrer som
det kan lene seg til, som det kan snakke fortrolig med og som kan lede det til et møte med ... ja,
nettopp Jesus.
Møte med Jesus får konsekvenser
Joh 4,7-26 referer samtalen som Jesus hadde med kvinnen som han møtte ved Jakobsbrønnen
utenfor Sykar. Våre tekstavsnitt begynner i det denne samtalen avsluttes.
Det siste som skjedde i samtalen, var at Jesus bekreftet at han var Messias (v.25-26). Nå forlater
kvinnen Jesus og går inn i byen for å fortelle om det hun har opplevd. Før prøvde hun å unngå å
møte folk offentlig. Nå oppsøker hun dem, for å fortelle dem om sitt møte med Jesus. Det ser ut
som hun har det slik som apostlene Peter og Johannes da de sto framfor jødenes rådsherrer i
Jerusalem: de kunne «ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt» (Apgj 4,20).

Kvinnen ble ikke møtt med kritikk, hån og spott eller fordømmelse fra Jesus. Hun møtte tilgivelse
og oppreising. Hun fikk lov til å se på seg selv som et verdifullt menneske som var elsket av Gud.
«Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort!» (v.29)
Byens befolkning hørte og så at det var skjedd en radikal forvandling med henne. Hun hadde fått et
nytt liv.
Vitnesbyrdets konsekvenser
Så ble det vekkelse! Mange kom til tro på grunn av vitnesbyrdet hennes.
Så fikk de selv møte Jesus og de fikk se og erfare at Jesus var ekte. Han var den han gav seg ut for å
være: Messias og Frelser.
Det er perspektiver over vitnesbyrdet fra folket: «- og vi tror at han virkelig er verdens frelser.»
(v.42). Gud har sendt Messias for at han skal frelse verden fra deres synder.
Budskapet om ham må videre ut, slik at verdens mennesker – både jøder og grekere - får høre det
og får mulighet til å ta imot det i tro. Se leseteksten fra Rom 1,16-17.
Nå er det vi som kalles til å gå Jesusveien, veien som fører oss til mennesker som trenger vår hjelp
og omsorg, og som trenger å møte Jesus.
«Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden,
men for at verden skulle bli frelst ved ham». Joh 3,17.
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