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Johdanto: Oletko joskus järjestänyt juhlat? Synttärit, joulujuhlat tms. Miltä tuntuisi, kun sä olisit valmistellut juhlat,
leiponut ja siivonnut ja miettinyt mukavaa tekemistä, ja kukaan niistä, ketä sinä olet juhliisi kutsunut, ei tulisi, vaan
keksisi tekosyyn, mikseivät voisi tulla? Olisitko siitä innoissaan ja onnellinen? Tuskin.
Jumalakin kutsuu meitä juhliin: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle!” Ilm. 19:17b
Millaiset ovat Jumalan juhlat ja ketä sinne kutsutaan? Pohditaanpa sitä tänään.
Raamatusta voimme lukea, kuinka Jeesus kertoi vertauksen. Vertaushan on tavallinen, maallinen kertomus, jolla on
taivaallinen tarkoitus.
1. Kuva
Eräs mies järjesti suuret pidot ja kutsui paljon vieraita. Suuria juhlia järjestettäessä lähetettiin ennakkokutsut jo hyvissä
ajoin heille, joita erityisesti toivottiin osallistuvan juhliin. Ihmiset ehtivät valmistautua ja järjestää asiansa, että pääsevät varmasti juhliin. Lopullinen kutsu annettiin juuri ennen juhlan alkua. Juhliin ei myöskään voinut tulla kukaan ilman
kutsua; se oli vain kutsuvieraille. Oli tulossa mahtavat juhlat! Niiden järjestelyihinkin varmasti panostettiin kunnolla!
Samalla tavalla Jeesuskin valmistaa suuria juhlia tällä hetkellä ja jakaa kutsuja sinne. Mitkäs juhlat ne ovat? – Juhlat
taivaassa, Jumalan luona. Ne ovat paremmat juhlat kuin missään muualla.
2. Kuva
Millainen paikka taivas on? – pelkkää hyvää ja mukavaa. Ajattelepa parasta herkkua, mitä ikinä haluaisit syödä. Mieti
mahtavinta tekemistä, mitä voit kuvitella tekeväsi. Kuuntele mielessäsi upeinta musiikkia, mitä on olemassa. Kuvittele
onnellisinta tunnetta, mitä haluaisit kokea. Ajattele kauneinta paikkaa, minkä tiedät… Taivas on miljoona kertaa mukavampi, maukkaampi, onnellisempi, kauniimpi ja mahtavampi paikka kuin voit kuvitella. Siellä ei ole mitään harmia,
ei kipua, ei surua, ei syntiä, ei kiusaamista, ei epäonnistumista, ei pahaa ruokaa, ei kylmyyttä, ei pimeyttä. Se on täydellinen koti, emmekä me osaa oikeasti edes ajatella, miten hyvä paikka se on, sillä Raamattu kertoo siitä aika vähän.
Raamatussa sanotaan, että autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Autuas tarkoittaa ikuisesti onnellista! Kukapa ei haluaisi olla aina onnellinen.
Miten sinne pääsee? – Vastaanottamalla Jeesuksen antama kutsun. Sinne et pääse olemalla hyvä ja tekemällä mahtavia juttuja. Sinne et pääse, koska olet kaunis tai viisas. Sinne et pääse minkään ominaisuutesi tähden. Vain siksi, että
kutsuja, eli Jeesus on kiinnostunut sinusta ja tahtoo, että sinäkin pääset taivaaseen. Oikeastaan, kukaan ei edes kaipaa
sinne, jos Jumala ei herätä meissä kaipuuta Hänen luokseen. Se on Jumalan teko, että uskomme Jeesukseen.
Kun taivas on täydellinen paikka, mitä sellaista sinne ei pääse, mitä meillä jokaisella kuitenkin on? – Syntiä, mitään
väärää. Synti erottaa meidät Jumalasta ja taivaasta. Raamattu sanoo, että jokainen meistä on syntinen, ja se vaikuttaa
meissä monenlaisia vääriä asioita, sanoja, tekoja. Mitä Jeesus teki meidän puolestasi, jotta voit päästä taivaaseen?
Hän kärsi ristillä rangaistuksen sun synneistä, jotta kun sä uskot Jeesukseen, saat kaiken anteeksi ja pääset taivaaseen.
Sen tähden, kun Jumala rakastaa sua, hän kutsuu sua luokseen, uskomaan Jeesukseen, joka vie sut taivaaseen. Haluatko sinä päästä taivaaseen – Jumalan järjestämiin mahtaviin juhliin?
3. Kuva
Kun Jeesuksen kertoman kertomuksen palvelijat juuri juhlien alkaessa vei viestin kutsutuille, että kaikki on valmiina,
tulkaa juhliin niin tapahtuikin jotain tosikummallista. Kaikki alkoivat esittää verukkeita. (LUE RAAMATUSTA jakeet 1820) ”Anteeksi, en voi tulla, ostin pellon, minun täytyy mennä katsomaan sitä. Anteeksi, etten pääse, ostin 5 härkäparia,
menen kokeilemaan niitä. En voi tulla, sillä menin juuri naimisiin.”
Nämä kaikki olivat tekosyitä. Sillä eka kaveri olisi voinut mennä katsomaan peltoa seuraavanakin päivänä, sillä ei se
sieltä mihinkään lähtenyt ja kai se nyt oli ennen ostamistaankin jo katsonut, millaisen pellon ostaa. Ei härkiäkään ostettu summassa, kyllä se oli jo kokeillut niitä, ennen kuin osti. Eikä perhekään saa voinut olla esteenä, sillä juhlia ei
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järjestetty aina, mutta töidensä, harrastustensa ja perheensä parissa he pystyivät olemaan muulloinkin, kun juhlien
aikaan.
Kun Jeesus kutsuu sinua uskomaan häneen, että saisit syntisi anteeksi ja saisit elää Jeesuksen kanssa joka hetki nyt ja
pääsisit taivaaseen, miten sinä vastaat hänen kutsuunsa? Vai oletko jo vastannut? Jos et, niin mietipä….
o
o
o
o
o

Onko omaisuutesi, raha, älypuhelin, vaatteet, pelti, lelut tai joku muu sulle tärkeämpi kuin Jeesus?
Tai kenties harrastuksesi on se, mikä on sulle ykkösjuttu?
Vai sanotko, ettei mun perheessä tai kaveripiirissä muutkaan usko, niin en minäkään voi?
Onko sulla joku tekosyy, miksi et tahdo elää Jeesuksen kanssa ja päästä taivaaseen?
Sinä, joka et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit päästä taivaaseen, voit rukoilen kertoa Jeesukselle, vaikka
näin: Kiitos, että rakastat mua, mä tahdon päästä taivaaseen ja elää jo nyt Jeesuksen kanssa. Kiitos, että annat
mulle syntini anteeksi.” Voit rukoilla yksin tai yhdessä, nyt tai kotona. OK!

4. Kuva
Mitä juhlien järjestäjä teki, kun kuuli, ettei kutsutut halunneet tulla? – Hän vihastui. Hän oli tehnyt kaiken valmiiksi ja
tahtoi juhlia kutsuttujen kanssa, mutta he eivät tahtoneet tulla. Esittivät vain tekosyitä. Niinpä hän käski palvelijoiden
mennä kutsumaan muita juhliin: Luuk. 14:21b. - että juhlapaikka täyttyisi.
Ensimmäisenä Jumala esitti kutsun taivaan juhliin Israelin kansalle, juutalaisille, minkä vaiheista Raamattukin kertoo.
Monet profeetat, Jumalan sanan tuojat, jo vuosisatoja ja tuhansia ennen Jeesuksen syntymää kertoivat ihmisille Jeesuksesta ja että häneen uskomalla pelastuu. Mutta he eivät uskoneet. Nyt ilosanoma Jeesuksesta ja kutsu taivaaseen
on esitetty meille muillekin, se kuuluu jokaiselle ihmiselle maapallolla. Jeesus tahtoo jokaisen taivaaseen Jumalan
luokse. Eriasia on, että kuka ottaa kutsun vastaan. Jumala ei pakota ketään taivaaseen, jokainen ihminen saa valita,
ottaako kutsun vastaan vai ei. Parasta on kuitenkin muistaa, että sinun on kaikista onnellisinta olla Jumalan luona. Sen
parempaa paikkaa ja mahtavampia juhlia sinä et löydä mistään.
5. Kuva
Kertomuksen isännän palvelijat tekivät niin kuin käskettiin, kutsuivat köyhät ja raajarikot, mutta vielä jäi tilaa. Isäntä
käski mennä teiden varsille ja vaatimaan ihmisiä tulemaan, jotta talo täyttyisi. Ketäs nuo palvelijat tuossa kertomuksessa meille kuvaa? Jumalan palvelijoita. Sinä, joka uskot Jeesuksen, olet Jumalan palvelija. Sinun tehtäväsi on kutsua
ihmisiä Jeesuksen juhliin. Miten voit sitä tehdä? rukoilemalla toisten puolesta, kertomalle Jeesuksesta ja siitä, miten
saa synnit anteeksi ja pääsee taivaaseen tai kutsumalla heitä, vaikka katsomaan näitä ohjelmia. Vaikka monet kaverisi
vastaisivat kieltävästi, emme me halua, meillä on muuta tärkeämpää, älä luovuta, kerro muille. Oli ne rikkaita tai köyhiä, kiusaajia tai kiusattuja, lapsi tai aikuisia, yksinäisiä tai sellaisia, joilla on paljon ystäviä, terveitä tai sairaita. Jokaiselle kuuluu tänäänkin kutsu juhliin. Niin kauan kuin elämme täällä, meillä on aikaa kutsua ihmisiä Jeesuksen luo. Eihän
käytetä aikaamme hukkaan?
6. Kuva
Jeesuksen kertomus päättyy siihen, että ne, jotka eivät hänen kutsua ottaneet vastaan, eivät juhliin päässet, mutta
niillä oli ilo ja riemu, jotka kutsun vastaanottivat.
Me saamme tänään jo juhlia Jeesuksen kanssa, iloita Jeesuksesta ja siitä, että saadaan olla hänen omiaan. Jeesus on
mahdollistanut tämänkin hetken meille. Kerran taivaassa meillä on sitten todelliset juhlat! Niistä juhlista ei kannata
jäädä pois! Niihin juhliin olet sinäkin kutsuttu… niin kuin sana sanoo: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan juhla-aterialle!”
Ilm. 19:17b
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1. Valitse lauseelle oikea jatko.
1. Jeesus kertoi…
a. sadun
b. vertauksen
c. vitsin
d. juhlan järjestämisohjeita
2. Mies järjesti suuret juhlat…
a. ja kutsui paljon vieraita
b. itselleen ja perheelleen
c. ja kutsui juhliin vain sokeita
d. mutta unohti postittaa kutsut
3. Kutsun saaneet…
a. ottivat kutsun iloisesti vastaan
b. repivät kutsut palasiksi
c. esittivät tekosyitä, miksi eivät voi
tulla juhliin
d. unohtivat tulla juhliin
4. Kun kutsutut eivät halunneet tulla, juhlien
järjestäjä…
a. oli onnellinen
b. vihastui
c. soitti poliisit paikalle
d. perui juhlat
5. Juhlien järjestäjä käski palvelijoiden…
a. pakottaa kutsutut juhliin
b. perua juhlat
c. kutsua juhliin kaikki köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat
d. kutsua juhliin vain lapsia7,
6. He, jotka eivät ottaneet kutsua vastaan…
a. eivät päässet juhliin
b. tulivat myöhässä juhliin
c. saivat uuden kutsun
d. saivat kokea jotain parempaa

7. He, jotka ottivat kutsun vastaan ja tulivat
juhliin…
a. olivat surullisia
b. pettyivät pahasti
c. olivat onnellisia
d. harmittelivat, kun eivät jääneet kotiin
8. Jeesus kutsuu sinua…
a. juhliin taivaaseen
b. synttäreille
c. eroon Jumalasta
d. Israeliin
9. Taivas on…
a. ikävä paikka
b. täynnä tylsyyttä
c. satua
d. paljon mahtavampi, kuin osaat
kuvitellakaan
10. Taivaaseen pääsee…
a. olemalla hyvä ihminen
b. uskomalla Jeesukseen
c. olemalla viisas
d. kun vaan tahtoo päästä
11. ”Tulkaa, kokoontukaa… ” (Ilm. 19:17b)
a. kaikki Kuopioon
b. Jeesuksen luokse
c. yhteisen pöydän ääreen
d. Jumalan juhla-aterialle
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Essi: Elmeri hei, eikös sulla oo kohta synttärit?
Elmeri: Joo, niin on.
Essi: Meinaatko pitää isot juhlat?
Elmeri: En oikein tiedä, kun ei kukaan varmaan haluu tulla mun juhliin.
Essi: Miksi ei? Mä ainakin haluan, jos vaan kutsut mut. Mut ehkä sä kutsut vaan poikia.
Elmeri: Viimeksi kun kutsuin kavereita juhliin, niin ei ne tullut.
Essi: Voi ei! Kuinka se voi olla mahdollista?
Elmeri: Niinpä! Mä iskän kanssa laitoin meidän kotimme juhlakuntoon ja äitin kanssa leivoin
suklaakakkua, ja itse keksein vaikka mitä kivaa tekemistä. Olin aika pettynyt, kun kukaan ei
halunnutkaan tulla mun juhliin.
Essi: Mitä sä sit teit?
Elmeri: No, seuraavana päivänä tuli mun serkkuja kylään, joten juhliin sit heidän kanssaan.
Essi: Mut oli varmaan tosi murheellinen juttu.
Elmeri: Niin, enkä oikein tiedä viitsinkö tänä vuonna edes yrittää kutsua ketään. Ei ne kuitenkaan tule.
Essi: Hmm. Kuule Elmeri, minusta tuntuu, että meidän tulee vähän miettiä yhdessä
tätä asiaa ja varmasti keksitään vielä joku hyvä ratkaisu, miten saadaan sulle supermukavat juhlat aikaan.
Elmeri: Kiitti Essi, kun ajattelet musta hyvää ja tahdot mua auttaa. Mut en mä oikein tiedä
haluanko mä juhlia…
Essi: Mä ainakin haluan juhlia sun synttäreitä… mut oiskoha Jeesuksella mitään järjestelyvinkkejä juhlien suhteen?
Elmeri: Se selviää sillä, kun kuunnellaan, mitä Raamatussa sanotaan.
Essi: Okei, kuunnellaan.
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Essi ja Elmeri
- Opetuksen jälkeen
Essi: Hei, Elmeri, sä et oo ainut, jolle on käynyt niin, ettei kutsut olekaan tulleet juhliin!
Elmeri: Niinpä! Ei Jeesuksestakaan taida tuntua kovin kivalta, kun ihmiset eivät haluat tulla
hänen luokseen.
Essi: Niin, vaikka Jeesuksen luona on jo nyt parasta olla, ja taivaassa on sitten täydelliset juhlat.
Elmeri: Voi, kunpa oltais jo taivaassa! Mä haluaisin sinne jo nyt.
Essi: Niin mäkin! Mut hei, meille on annettu tää elämä ja voidaan juhlia täälläkin jo
Jeesuksen kanssa.
Elmeri: Täh, mitä sä meinaat?
Essi: No sitä vaan, että on ollut ihan huippua yhdessä Raamatun äärellä nyt. Ja sit on
ne sun synttärijuhlatkin ihan kohta ja taas juhlitaan.
Elmeri: Niin? Mut ei mun juhliin kukaan halua tulla!
Essi: Elmeri, ihan varmasti haluaa. Ainakin kaksi henkilöä, nimittäin minä ja Jeesus.
Sitä paitsi mä tiedän monta sellaista kaveria meidän koulusta, ketä ei koskaan kutsuta
kenenkään synttäreille.
Elmeri: Meinaatko, että mä kutsuisin heidät? Vähän niin kuin se kertomuksen mies kutsui
niitä köyhiä ja raajarikkoja, vaikkei niitä muut kutsunutkaan…
Essi: Joo! Se olisi parasta, mitä voisit tehdä, järjestää juhlat sellaisille, jotka ei muuten
juhliin pääse. Ne tulee varmasti. Ja sä saat siitä iloa itsellesi yllin kyllin.
Elmeri: Essi, sä taidat puhua asiaa! Kai sä tuut mun kanssa järjestämään juhlia?
Essi: Joo, tehdään ensin kutsukortit ja jaetaan ne tällä viikolla.
Elmeri: Sit mietitään, mitä juhlissa tarjotaan ja tehdään.
Essi: Ja miten koristellaan teidän koti!
Elmeri: Voi Essi, mä taidan ihan innostua tästä! Näistä tulee mun elämäni parhaat synttärijuhlat!
Essi: Kiitos vaan Jeesukselle, kun antoi tuon raamatunkohdan kautta meille tällaisen
idean.
Elmeri: Niinpä! Mun synttäreillä mä myös kerron kaikille, että parhaat juhlat on kerran taivaassa ja sinne pääsee jokainen, joka uskoo Jeesukseen.
Essi: Jes! Tää on huippua! Mut nyt pitää mennä! Jatketaan suunnittelua huomenna.
Elmeri: Okei, Nähdään!

