
Jeesus muutta veden viiniksi Joh. 2:1-12 Jeesuksen elämä2,LM) 

 
Johdanto: Oletko ollut häissä? Millaista siellä oli? (näytä vaikka hääparin kuvaa) 
 
Kuva 1 
Rttu kertoo, että Jeesus ja opetuslapset oli kutsuttu häihin. Jeesuksen äiti Maria oli myös siellä. 

• tulivat kävellen, pölyistä hiekkatietä pitkin paikkakunnalle nimeltä Kaana 
? Missä sellainen paikka on? Onko joku käynyt? 
 (Kartta!) todellinen paikka, tosikertomus 

 
Kuva 2 
Häätaloon tullessa vieraat saattoivat pestä jalkansa ja kätensä ennen sisään menoa. 

• iloinen hääjuhla, musiikkia, tanssia, kukkien terälehtiä, ihana tuoksu, ihmiset nauroivat, lauloivat.. 
juhlat saattoi kestää monta päivää.  

• Maria kuuli, että viini oli loppunut. Ei voi olla totta!!  
o  viini oli tärkeä juoma, jos vieraiden olisi pakko juoda viinin sijasta vettä, se olis tosi suuri 

häpeä sulhasen perheelle 

•  Maria varmaan mietti, että miten voisi auttaa, mutta ei keksinyt mitään keinoa. Se oli mahdoton 
tilanne ihmisille.  

> Mutta Maria uskoi, että J voisi auttaa. 
? Miksi? (Jeesus oli Jumalan poika, kaikkivaltias, hänelle on kaikki mahdollista.) 
? Tiedätkö, mikä sellainen ongelma, mikä on mun ja sun elämässä, mitä me ei itse voida ratkaista, 
eikä kukaan ihminen voi sitä ratkaista. Vain Jeesus voi?  
> Synti. Mitä se on? 

 
Kuva 3 
Maria tuli Jeesuksen luo ongelman kanssa: ”Heillä ei ole viiniä” 

• Jeesus vastasi: Joh. 2:4 
? Oliko Jeesus töykeä, epäystävällinen? Ei – Jeesus muistutti että Hän ei ollut vain Marian poika - Hän 
oli Jumalan poika, kaikkivaltias. Hän oli tullut maailmaan tekemään Jumalan tahdon, - Hän toimii 
Juuri silloin, kun Jumala tahtoo hänen toimivan. 
*Oletko sä joskus yrittänyt kertoa Jeesukselle, mitä Jeesuksen pitäisi tehdä?  
(Esim. ”Anna mulle uus opettaja”, ”Paranna Jeesus minut nyt”) 
> meillä omat ajatukset, toiveet, mut J oikeesti tietää mikä on parasta. Ja hällä on parhaat 
aikataulutkin. 
* Kun sä turvaat Jeesuksen, saat luottaa siihen, että Jeesus on suunnitellut sun elämän ihan 
millintarkasti ja johtaa sinua hänen suunnitelmien mukaan ja auttaa sua. Jeesuksen sallimatta sulta ei 
hiuskaan tipu päästä. 

• Maria luotti Jeesukseen, että Jeesus kuuntelisi häntä ja pelastaisi hääperheen häpeältä, sillä hän oli 
rukoillut, kertonut että heille ei enää ole viiniä.  

• Maria sanoi palvelijoille. ”Tehkää, mitä ikinä hän, Jeesus, teille sanookin.” Palvelijat olivat varmaan 
ihmeissään. mistä kukaan vois yhtäkkiä saada viiniä? 

 
Kuva 4 
J osoitti vesiastioita ja käski palvelijoita täyttämään ne vedellä. (lähes 100litran) 

• ”no, niin” Jeesus varmaan sanoi, niin kuin olisi tehnyt maailman luonnollisimman teon, ”ottakaa nyt 
astiasta ja viekää pitojen valvojalle.”  
o Valvojalle, joka valvoi, että kaikki toimi ja oli hyvää. 

• Vettä valvojalle? Häh? Palvelijat varmaan ihmettelivät, mutta tottelivat kuitenkin. 
 
 



 
Kuva 5 
Pitojen valvoja otti astian, maistoi siitä ja hymyili. ”Erinomaista, parasta mitä olen koskaan juonut.”   
 ? Mitä oli tapahtunut? - Vesi oli muuttunut viiniksi. 
 ? Miten Jeesus sen teki? PT 

* Kun sinä turvaat Jeesukseen, niin saat luottaa siihen, että Jeesus auttaa sua sun ongelmissa. 
Jeesus ohjailee ihmisiä ja olosuhteita. >esimerkit, ”uudesta opettajasta” ja paranemisesta. 

> Jeesus ei ratkaise ongelmiamme aina niin kuin me toivottais, mutta se on varmaan, että Jeesus 
tekee aina oikein ja hän toimii aina oikeaan aikaan. Vaikka meistä tuntuis ihan toisin. Jeesus ei tee 
virheitä. 

 * Kun sä rukoilet, niin sä saat kertoa Jeesukselle asiasi aivan avoimesti, ja pyytää, että Jeesus  
 tapahtukoon sinun tahtosi. Se ei ole aina helppoa, mutta se on parasta meille. Sit vaan saat odottaa,  
 mitä J tekee. 
> Mariakin rukoili sanoen Jeesukselle: viini on loppunut. Hän kertoi ongelman, ja sit hän vain jäi 
odottamaan, mitä Jeesus tekee. 

 ? Miksi Jeesus muutti veden viiniksi? 
 Halusi auttaa, rakasti niitä ihmisiä, auttoi, ettei hääperhe joutunut häpeää… Mutta suurin syy: Hän  
 osoitti sillä että, Hän on kaikkivaltias.  
 *Säkin saat muistaa sen tänään! Meillä on ihmeellinen ja voimallinen Jeesus!  
 
Kuva 6 
* Jeesus, joka rakastaa sinua, välittää sinun arkiasioista, ja sinun elämäsi suurimmista ongelmista, haluaa 
auttaa sinua. Hän on kädet ojossa, ja sanoo, että tule mun luokse, mä haluan auttaa sua, mä haluan 
johdattaa sua ja mä vien sut kerran taivaaseen, missä on aina hyvä olla.  Sä oot rakas, sä oot arvokas, sä oot 
tärkeä. 
  
Kutsu seuraamaan Jeesusta ja OK (Joh.6:37) 
 
HAASTE: Jos sä jo uskot Jeesukseen, muista että olipa sulla hyvä tai huono päivä, olipa sulla iloja tai 
murheita, sä saat ne jakaa Jeesuksen kanssa. Rukoile, että Jeesuksen hyvä tahto tapahtuisi sun elämässä. 
Jeesuksen kanssa on parasta kulkea tätä elämää, niin koulussa, kotona kuin harrastuksissa. Jeesus on 
kaikkialla sun kanssa. Meillä on mahtava, kaikkivoipa, Jeesus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeesus muuttaa veden viiniksi 
 
Mitä Herra teki?  
meni opetuslasten kanssa häihin Kaanassa, kuunteli Mariaa, keskusteli Marian kanssa, vastasi Marian 
rukoukseen, antoi palvelijoille tehtävän, ihmeen: muutti veden viiniksi, auttoi hääperhettä, etteivät he 
joutuneet häpeään, auttoi ”arkisessa” asiassa 
Mitä tämä kertoo meille hänestä?  
Jeesukselle on kaikki mahdollista (kaikkivaltias Jumala), hän välittää/Rakastaa ihmistä; huolehtii 
arkiasioistakin, kuuntelee pyyntömme, murheemme, haluaa puhua meille ja kuunnella meitä, palvelualtis 
Ketä muita henkilöitä on mukana? 
Maria, palvelijat, opetuslapset, pitojen valvoja, sulhanen 
Mitä kertomus kertoo ihmisestä? Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Entä muista henkilöistä? 
kun viini loppui, tuli huoli ja pelko häpeästä. Kun oli hätä, Maria pyysi Jeesukselta apua. Maria uskoi, että 
Jeesus voi auttaa ja pelastaa tilanteen.  Mekin saamme pyytää Jeesukselta apua, ja uskoa siihen, että 
Jeesus haluaa auttaa meitä. Hän kuulee rukouksemme, ja auttaa tahtonsa mukaan. 
Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista?  
- 
Mitä voin oppia raamatunkohdasta? Onko r-kohdassa joku lupaus, kehotus, käsky, neuvo, hyvä tai 
huono esimerkki? 
Jeesus on kiinnostunut sinusta ja sinun arkisista asioistasi, sillä hän rakastaa sinua.  Jeesus voi tehdä jopa ihmeitä. 

Kun turvaat Jeesukseen, voit kertoa kaikki tarpeesi Hänelle. Hän kuulee sinua.  kannattaa rukoilla!!  

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan 

tietoon” Fil. 4:6  

Onko kertomuksessa vaikea kohta/sana joka pitäisi selittää?  
pitojen valvoja, tunnusteko 
Totuuksia:  
Päätotuus:  
 

Kaanan häät Joh. 2:1-12 
1 Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, 
2 ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. 
3 Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: "Heillä ei ole viiniä." 
4 Mutta Jeesus vastasi: "Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut." 
5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanookin, tehkää se." 
6 Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen 
mitan* vetoisia. [Vetomitta oli noin 40 litraa.] 
7 Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he täyttivät ne reunoja myöten. 
8 Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle", ja he veivät. 
9 Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, 
hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen 
10 ja sanoi: "Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta 
sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti." 
11 Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä 
kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. 
12 Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät 
siellä muutaman päivän.  
 


