
Jeesus parantaa halvaantuneen, Mark. 2:1-12, Luuk. 5:17-26   

 

Pääopetus: Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi ja parantaa   

 

Aloitus: Kaikki haluavat nähdä kuuluisan ihmisen. Kun joku kuuluisuus on paikalla, myös ihmisiä on 

liikkeellä. Raamatussa kerrotaan eräästä henkilöstä, joka oli niin kuuluisa, että ihmisiä kokoontui 

jopa tuhansittain paikalle. Hänen nimensä on Jeesus. 

 

KUVA 1 

1. Jeesus oli Kapernaumissa ja oli niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet sisään. 

• Kuka Jeesus on? – Jumalan Poika, Jumala, synnitön, Jumalan lähettämä pelastaja  

2. Miksi ihmiset halusivat tulla Jeesuksen luo? 

• Jeesus opetti heille Jumalasta. 

• Kuka Jumala on? – Luoja, luonut sinutkin, rakastaa jokaista ja haluaa, että jokainen ihminen 

pelastuisi ja pääsisi Taivaaseen. 

 

KUVA 2 

4. Neljä miestä toi halvaantuneen Jeesuksen luo. 

• selitä millainen on halvaantunut 

• miksi halvaantunut tuotiin Jeesuksen luo? – Jeesus voi parantaa 

• VRT – halvaantuminen – synti 

5. Väentungos esteenä Jeesuksen luo pääsemiseen 

• Mitä esteistä sinulla voi olla, ettet voi tulla Jeesuksen luo? – esim. pelko, että kaverit kiusaa 

 

KUVA 3 

6.Miehet purkivat katon ja laskivat halvaantuneen Jeesuksen eteen 

• Halvaantuneen ystävät olivat valmiita tekemään töitä, että he saivat ystävänsä Jeesuksen luo.  

• Jos tunnet Jeesuksen ja uskot Häneen, mitä sinä voit tehdä, että kaverisi pääsee Jeesuksen 

luo? – voit rukoilla ja kutsua hänet tapahtumaan, jossa kerrotaan Jeesuksesta ja opetetaan 

Raamattua.  

7. Jeesus näki kantajien uskon 

• Jeesus näkee myös sinun vilpittömän uskosi ja vastaa rukouksiisi.  

 

KUVA 4 

8. Jeesus sanoi halvaantuneelle. ”Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.”  

• Miksi Jeesus sanoi halvaantuneelle, että saat synnit anteeksi? – kaikkein tärkeintä elämässä 

on saada synnit anteeksi. Jeesus myös tahtoi sanoa, että halvaantunutkin oli syntinen, samoin 

jokainen ihminen. Kerro lapsille mitä synti on. Anna esimerkkejä synnistä: Esim. varastaminen, 

valehtelu, yms. 

• Jos et ole vielä koskaan pyytänyt syntejäsi anteeksi, niin Jeesus haluaa sanoa myös sinulle, että 

sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. 



9. Lainopettajat herjasivat (pilkkasivat) Jeesusta.  

• Miksi? – he eivät uskoneet, että Jeesus on Jumalan Poika, joka voi antaa synnit anteeksi jokai-

selle, joka pyytää niitä anteeksi. 

 

KUVA 5 

10. Jeesus käski halvaantuneen nousta, ottaa vuoteensa ja kävellä.  

• Parantamalla halvaantuneen Jeesus myös osoitti, että Hän on Jumala ja Jumalan Poika.  

11.Jeesus kertoi ihmisille, että hänellä on valta antaa syntejä anteeksi. 

• Jeesus haluaa myös sinun tietävän, että Hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Juuri sinulle 

Jeesus haluaa antaa synnit anteeksi.  

12.Halvaantunut otti vuoteensa, käveli kotiinsa ja ihmiset ylistivät Jumalaa.  

• Halvaantunut ei ainoastaan parantunut, vaan hän sai lahjaksi sydämen uskon Jeesukseen. Hän 

sai syntinsä anteeksi ja hänestä tuli Jumalan lapsi.  

• On valtavan iloinen asia, kun ihminen saa syntinsä anteeksi ja Jeesus tulee hänen elämänsä 

Herraksi. Monet ihmiset halvaantuneen ympärillä iloitsivat. Usko Jeesukseen on aina iloinen 

asia.  

 

KUVA 6 

• Sinäkin voit tulla tänä päivänä Jeesuksen luokse, tai tuoda ystäväsi, joka ei vielä häntä tunne. 

Kerro, kuinka voi rukoilla; pyytää syntejä anteeksi ja uskoa Jeesukseen.  

 


