
Jeesus ja halvaantunut katosta (Mark.2, Matt.9, Luuk5:17-)  

PT: Jumala antaa syntejä anteeksi. 

 

Johdanto: Joku oma kokemus anteeksi pyytämisestä (esim. kun varastin kaupasta) 

 

1. Jeesus kulkee kylästä toiseen ja päätyy Kapernaumiin kotiinsa(/taloon?) 

 

2. Väkeä kokoontuu sankoin joukoin kuulemaan 

? Lähtisitkö sinä kuuntelemaan Jeesusta? 

- Kaikki eivät mahdu taloon sisälle. 

 

3. Neljä miestä toivat ystäväänsä Jeesuksen luokse 

- Halvaantuneen pyynnöstä vai ei, sitä emme tiedä. 

? Olisitko sinä valmis viemään ystäväsi Jeesuksen luokse?  PT 

 

4. Ruuhkan takia miehet menivät katolle, purkivat katon ja laskivat ystävänsä siitä 

- Ystävät eivät lannistuneet ekasta esteestä >älä sinäkään lannistu ystäväsi esteistä 

- Tasakatto oli tehty tiilistä ja sen voi purkaa helpommin kuin meidän katon 

* Jeesus näki ystävien uskon (ajatusten/sydämen lukija) PT 

> Jos joku sanoo, että et parannu, koska et usko tarpeeksi: muista nämä ystävät 

 

5. ”Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi” 
- Jeesus ei ensimmäisenä parannakaan halvaantunutta 

? Jos olisit halvaantunut, olisiko terveys parasta mitä voisit saada? Vai pelastus? 

? Kenellä on valta antaa syntejä anteeksi? (vrt. alun johdanto kertomus) 

* Jeesus antoi miehelle parasta ja tärkeintä: passin taivaaseen! PT 

- Poikani > olemme Jumalan luomia, Hänen lapsiaan, jotka Hän haluaa luokseen 

 

6. Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan 

anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja kävele'?   Kysy lapsilta!! 

- Fariseukset ajattelivat mielessään: "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän 

herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"  

* Jumala lukee meidän ajatuksemmekin, emme voi salata Häneltä mitään 

> Jokainen ihminen on syntinen ja tarvitsee Jumalalta anteeksiantoa PT 

 

7. Jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä 

anteeksi - hän puhui nyt halvaantuneelle - nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. 

- Jeesus todisti olevansa Jumala, koska Hänellä oli Jumalan valta 

* Jeesus Kuningas on synnin ja sairauden valtias!! PT 

 

8. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 

"Tällaista emme ole ikinä nähneet." 
- Ihmiset kertoivat Jeesuksen ihmetöistä eteenpäin 

* Mekin voimme kertoa Kuningas Jeesuksesta eteenpäin! 

? Mitäköhän halvaantunut kertoi kotiin mennessään? > Mitä sinä kerrot? 

 

KERTAUS: Miehet halusivat tuoda ystävänsä Jeesuksen luokse ja Jeesus antoi 

miehelle synnit anteeksi ja osoittaakseen olevansa Jumala paransi vielä hänet. 

HAASTE: Kenet ystävän sinä voisit viedä Jeesuksen luokse. Aloita rukoilemaan!  

Loppupeli: ”Kuljetetaan halvaantunut Jeesuksen luokse”

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Jeesus parantaa halvaantuneen (Mark.5, Matt.9, Luuk.5:17-) 

Mitä Herra teki? Opetti kansaa. Antoi synnit anteeksi. Paransi halvaantuneen. Mitä tämä osoittaa 

hänestä? Hän on Jumala, koska Hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Hän voi parantaa parantumattoman. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Halvaantuneen kavereilla oli suuri usko. Fariseukset tiesivät myös, 

että Jeesus teki jotain mitä vain Jumala voi tehdä. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Jumala näkee ajatuksenkin synnit. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Katon läpi 

Totuuksia:   Päätotuus: Jeesus on Jumala, Hänellä on valta antaa synnit anteeksi.  
 

Mark.2: 1. Jeesus parantaa halvaantuneen  

Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona,  

2. väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa.  

3. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä,  

4. jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, 

missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi.  

5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."  

6. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen:  

7. "Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"  

8. Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: "Kuinka te tuollaista ajattelette?  

9. Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi ja 

kävele'?  

10. Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - hän puhui nyt 

halvaantuneelle -   

11. "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  

12. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, 

ylistivät Jumalaa ja sanoivat: "Tällaista emme ole ikinä nähneet." 

 

Matt.9: 1. Jeesus parantaa halvaantuneen  

Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa.  

2. Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän 

sanoi halvaantuneelle: "Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi."  

3. Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen: "Tuohan herjaa Jumalaa."  

4. Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat, ja sanoi: "Miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne?  

5. Kumpi on helpompaa, sanoa: 'Sinun syntisi annetaan anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja kävele'?  

6. Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - hän puhui nyt 

halvaantuneelle - "nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  

7. Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa.  

8. Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. 

 

Luuk5: 17. Jeesus parantaa halvaantuneen  

Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia* ja lainopettajia*. Heitä oli tullut kaikista 

Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa 

sairaita.  

18. Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvaantunutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon asettaakseen 

hänet Jeesuksen eteen.  

19. Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja 

laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen.  

20. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: "Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi."  

21. Silloin lainopettajat ja fariseukset ajattelivat: "Mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka 

muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?"  

22. Mutta Jeesus oli selvillä siitä, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: "Mitä te oikein ajattelette?  

23. Kumpi on helpompaa, sanoa: 'Sinun syntisi on annettu anteeksi', vai sanoa: 'Nouse ja kävele'?  

24. Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla* on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi" - hän puhui nyt 

halvaantuneelle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi."  

25. Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeille, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen 

Jumalaa.  

26. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat: "Me olemme tänään 

nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa." 


