
Kaanaan häät, Joh. 2:11 – Apu arkisissa asioissa 

Kaanaan häät – Joh. 2:1-11 
Kuvat: Videolla Lastenmissio – Jeesuksen elämä 2-kierrekirja,  

ladattavassa materiaalissa: www.freebibleimages.org 

Pääopetus: Jeesus kuulee rukouksesi ja auttaa arjessa 

 

Johdanto: Oletko ollut häissä? Nyt pääsemme sukeltamaan Jeesuksen aikaisin häihin Israeliin. Siellä oli jo 

viikkoja ja kuukausia suunniteltu ja valmisteltu häitä. Oli ommeltu häävaatteet, suunniteltu ruoat, kutsuttu 

häävieraat, koristeltu juhlapaikka jne. He varmasti halusivat, että häistä tulisi mahtavat ja oikein täydelliset 

häät.  

 

Raamattu kertoo, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu näihin häihin. Mukana oli myös Jeesuksen 

äiti, Maria. Hääpaikalle ne varmaan kävellä tepsuttelivat pitkin pölyistä hiekkatietä. Häät oli kylässä nimeltä 

Kaana. Oletko käynyt? Mistä semmoinen löytyy?  

Maailman kartta > Israelin kartta > Kaana, lähellä Nasaretia, Jeesuksen lapsuuden kotia.  

Raamatun kertomukset on tosikertomuksia ja ne on oikeasti tapahtunut tuolla Israelissa.  

 

KUVA 1 

Vaikka Raamattu ei meille paljon kuvaile häiden sisältöä ja tunnelma, voimme kuvitella, että siellä kaikilla oli 

mukavaa, sillä se oli ilon juhla. Soitettiin musiikkia, tanssittiin, oli hyvää ruokaa ja juomaa. Juhlittiin aamusta 

iltaan, monta päivää. Kaikki oli hyvin. Jossain vaiheessa juhlaa, Jeesuksen äiti Maria, sattui kuulemaan, että 

juhlajärjestäjillä epätoivoinen ongelma. Viini oli loppunut, pisaraakaan ei ollut jäljellä. Enää ei ollut kuin vettä, 

mitä tarjota. Voi ei! Viini oli tuon ajan tärkeän juoma, eikä juutalaisia häitä ei voitu viettää ilman viiniä. Häät 

oli pilalla. Mitä nyt voi tehdä? Maria tiesi, että jos vieraiden olisi pakko juoda viinin sijasta vettä, se olisi 

häpeäksi hääparille ja heidän perheelleen. Hän itse ei voisi tehdä mitään, sillä se oli mahdoton tilanne kaikille 

ihmisille. Ei ehkä ollut kaupat auki tai oliko edes lähellä sellaista paikkaa, mistä ostaa ja oliko heillä rahaa 

siihen. En tiedä. Mutta mahdoton tilanne se oli.  Maria kuitenkin tiesi, että mukana oli eräs, joka voisi auttaa. 

Kuka? – Jeesus.  

 

Miksi Maria uskoi Jeesuksen voivan auttaa asiassa, missä kukaan muu ei voinut auttaa? 

Jeesus oli Jumalan poika, kaikkivaltias – hän voisi tehdä mitä tahansa. Jeesukselle on kaikki mahdollista. 

 

KUVA 4 

Maria juoksi Jeesuksen luo ja sanoi: ”Heillä ei ole viiniä.” Jeesus katsoi Mariaa ja sanoi: Anna minun olla 

nainen; minun aikani ei ole vielä tullut.” Oliko Jeesus töykeä, epäystävällinen äidilleen Marialle, kun ei 

suostunut auttamaan? Ei – Jeesus muistutti äitiään, että Hän ei ollut vain hänen poikansa, - Hän oli Jumalan 

poika, kaikkivaltias. Hän oli tullut maailmaan tekemään Jumalan tahdon, oikeaan aikaan. Juuri silloin, kun 

Jumala tahtoo hänen toimivan. 

  

Oletko sä joskus yrittänyt kertoa Jeesukselle, mitä Jeesuksen pitäisi tehdä? Esimerkiksi opettajasi koulussa ei 

oo niin hirveän kiva, vaan sulla on hänen kanssaan vaikeuksia, ehkä tunnet houkutusta rukoilla: ”Jeesus anna 

minulle toinen opettaja”. Tai sua harmittaa, kun oot tullut kipeäksi, etkä pääse seuraavana päivänä koulun 

retkelle ja sä ajattelet, ”Jeesus mun on pakko päästä sinne, paranna mut.” Meillä on omat ajatukset ja 

toiveet, mitä meidän elämässä tulisi tapahtua ja mitä Jeesuksen tulisi tehdä, mutta oikeesti Jeesus tietää ja 

tuntee meidän asiamme, paremmin kuin me itse. Jeesus haluaa, että sä kerrot hänelle asiasi ja pyyntösi, 

mutta sit täytyy muistaa, että Jeesus tietää ne parhaat ratkaisut meidän ongelmiin, ja hänellä on myös paras 

aikataulu, vaikka emme sitä heti ymmärräkään. Kun sä uskot Jeesuksen, saat luottaa siihen, että Jeesus on 

suunnitellut sun elämän ihan millintarkasti ja johtaa sinua hänen suunnitelmiensa mukaan. Jeesuksen 

http://www.freebibleimages.org/


Kaanaan häät, Joh. 2:11 – Apu arkisissa asioissa 

sallimatta sulta ei hiuskaan tipu päästä.  Rttussa sanotaan: FIL. 4:6 > sun ei tartte olla huolissaan mistään, 

kerro kaikki kiittäen Jeesukselle. (lauseen toisto) 

 

Maria luotti Jeesukseen, että Jeesus kuuntelisi häntä ja pelastaisi hääperheen häpeältä, sillä hän oli rukoillut, 

kertonut että heille ei enää ole viiniä. Ja niin Maria sanoi palvelijoille. ”Tehkää, mitä ikinä Jeesus, teille 

sanookin.” Palvelijat olivat taatusti ihmeissään. Mitä kukaan tässä tilanteessa voisi tehdä? 

 

KUVA 5 

Jeesus osoitti kuutta nurkassa olevaa valtavaa, tyhjää vesiastiaa ja sanoi: ”Täyttäkää astiat vedellä” Ne ei 

ollut mitään pieniä astioita, vaan lähes 100litran astioita, niihin mahtui melkoinen määrä vettä. Palvelijat 

täyttivät astiat piripintaan. Ja sitten, ihan niin kuin Jeesus olisi tehnyt maailman luonnollisimman teon, hän 

sanoi: Joh. 4:8 > valvoja valvoi, että kaikki toimi ja oli hyvää. Vettä valvojalle, miksi? Palvelijat varmasti 

ihmettelivät kehotusta, mutta eivät uskaltaneet kysellä enempää. He noudattivat Jeesuksen kummallista 

käskyä.  

 

KUVA 6 

Pitojen valvoja otti astian, maistoi siitä ja hymyili. ”Erinomaista, parasta mitä olen koskaan juonut.” - Vesi oli 

muuttunut viiniksi ja sitä tarjottiin juhlaväelle. Miten Jeesus sen teki? Jeesus on Jumalan poika, Kaikkivaltias, 

mikään ei ole Jeesukselle liian vaikeaa! Jeesus voi auttaa missä tahansa ongelmassa.  

 

Sinäkin saat luottaa siihen, että Jeesus auttaa sua sun arkipäivän ongelmissa. Jeesus ohjailee kaikkia asioita 

– ihmisiä ja olosuhteita. Sen sijaan, että rukoilisit uutta opettajaa hankaluuksia aiheuttavan opettajan tilalle, 

kerro Jumalalle tästä ongelmasta. Ehkä Hänen suunnitelmiinsa kuuluu antaa sinulle uusi opettaja, tai ehkä 

ei, jotta voisi opettaa sinulle kärsivällisyyttä ja rohkeutta. Joskus myös sairauden kautta Jeesus opettaa 

meitä. Mutta muista, että vaikka Jeesus ei ratkaise ongelmiamme aina niin kuin me toivottais, niin Jeesus 

tekee aina oikein ja oikeaan aikaan. Jeesus ei tee virheitä. LUOTA FIL. 4:6.  Kun sä rukoilet, kerro Jeesukselle 

asiasi aivan avoimesti, ja pyydä, että Jeesus tapahtukoon sinun tahtosi. Se ei ole aina helppoa, mutta se on 

parasta meile. Mariakin rukoili: sanoen Jeesukselle: viini on loppunut. Hän kertoi ongelman, ja sit hän vain 

jäi odottamaan, mitä Jeesus tekee.  

  

Mutta miksi Jeesus muutti veden viiniksi? Halusi auttaa, rakasti niitä ihmisiä, auttoi, ettei hääperhe joutunut 

häpeään… Mutta suurin syy oli se, että Hän osoitti sillä että, Hän on kaikkivaltias Jumala. Säkin saat muistaa 

sen tänään! Meillä on ihmeellinen ja voimallinen Jeesus! Hänellä riittää annettavaa meille loputtomasti, niin 

kuin vettä tässä vaasissa. (ehtymätön vaasi) 

 

Jeesus välittää sinun arkiasioistasi, ja sinun elämäsi suurimmista ongelmista, haluaa auttaa sinua. Häneltä 

ei keinot, eikä rakkaus sinua kohtaan lopu koskaan.  Jaa koko elämäsi Hänen kanssaan. 
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Raamattuvisa – Apu arkisissa asioissa 

1. Korjaa väärin päin kirjoitetut sanat 

"ääklÄ ____________________________ olko mistään huolissanne,  

naav ______________________________ saattakaa aina se, mitä  

ettestivrat __________________________________ 

nelliokur ______________________________________________ 

anoen ja kiittäen nalamuJ _______________________________________ tietoon."  

Fil. 4:6 

 

2. Täydennä teksti sopivilla sanoilla 

Jeesus ja opetuslapset oli kutsuttu ____________________________, 

Mukana oli myös Jeesuksen äiti ____________________________ (nimi). 

Häät pidettiin paikkakunnalla nimeltä ____________________________, 

Häät meni mukavasti, kunnes Maria kuuli, että juhlan järjestäjillä oli epätoivoinen ongelma: 
___________________________________________________ 

Maria uskoi Jeesuksen voivan auttaa, koska   _____________________________. 

Jeesus osoitti vesiastioita ja käski palvelijoita _______________________________ 

astiat vedellä. Kun vettä annettiin juhlien valvojalle maistettavaksi, se oli muuttunut 

__________________________. 

 

3. Vastaa kysymyksiin 

1. Miksi sinun ei tarvitse olla mistään huolissaan?  

 

 

2. Miksi Jeesus voi auttaa sinua kaikissa, vaikeissakin, asioissa?  

 

 

3. Miksi sinun tulisi rukoilla, että tapahtukoon Jeesuksen tahto?  

 

 

 



Kaanaan häät, Joh. 2:11 – Apu arkisissa asioissa 

Essi ja Elmeri,          Kaanaan häät 
- Ennen opetusta  

 
Essi: Elmeri, et arvaa miten hauskaa meillä oli, kun oltiin tänään kaveriporukalla pelaamassa 
sählyä, sit käytiin elokuvissa ja pizzalla.   
 

Elmeri (alakuloisesti): Kiva, kun sulla on kivaa.  

 

Essi: Eikö sulla oo? Mikä on vialla? 

 

Elmeri: Mulla on vaan huonopäivä… Tai oikeastaan mua harmittaa yksi asia ihan hirveesti. Mut 

en mä kehtaa kertoo sitä, kun et sä kuitenkaan voi mua auttaa. 

 

Essi: No, kerro nyt kuitenkin. Jospa mä vaikka keksisin sit jonkun joka sua vois auttaa. 

 

Elmeri: Mulla hajos kengät, niitä ei voi enää käyttää. Tarttisin uudet.  

 

Essi: No, etkö sä voi pyytää sun iskää ostamaan? 

 

Elmeri: Hmm. en oikeastaan. Isällä ei oo töitä ja äitikin on kotona vielä, kun pikkuveli on niin 

pieni, eikä meillä oo oikein rahaa. Kohta mulla on synttäritkin, mut en voi juhlia niitäkään, kun ei 

pystytä ostamaan mitään tarjottavaa vieraille. Äitillä ja isällä kun on monta muutakin asiaa 

hoidettavana, mihin tarvitaan rahaa. 

 

Essi: Voih, ei. Kuulostaa tosi kurjalta. Voiskohan meidän äiti ja isä auttaa teitä? 

 

Elmeri: Tuskinpa, ainakaan kovin paljoa. Isä tarvii töitä, mistä saa säännöllisesti palkkaa, niin se 

kai se vasta oikeasti auttas. Mutta töitä vaan ei ole tarjolla.  

 

Essi: Mut mehän voitas rukoilla asian puolesta.  

 

Elmeri: Rukoilla?!! Ei kai se mitään auta. Jeesuksella on varmaan paljon suurempiakin ongelmia 

tässä maailmassa, missä joutuu ihmisiä auttamaan. Ei se jouda minua kuuntelemaan ja mistä se 

pystyis yhtäkkiä isälle töitä järjestämään.  

 

Essi: Eikö Raamatussa kerrota tilanteista, joissa Jeesus auttoi ihmisiä ihan arkipäivän ongelmissa. 

Miksei Jeesus nytkin auttaisi? 

 

Elmeri: En mä jaksa uskoa, että Jeesus ois niin kiinnostunut mun kengistä ja synttäreistä. 

 

Essi: Mä kyllä luulen, että hän on kiinnostunut. Mut mä ainakin oon kiinnostunut kuulemaan, mitä 

Jumala puhuu meille tänään sanansa kautta.  
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Essi ja Elmeri               Kaanaan häät 
- Opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Voitasko Essi rukoilla mun iskälle töitä ja että mä saisin kengät? 

 

Essi: Noh, mitenkäs sun mieli noin muuttui? Äskenhän sä sanoit, ettei se mitään auta. 

 

Elmeri: Mut jos Jeesus pystyi muuttamaan veden viiniksi, niin voi se antaa töitä ja kengätkin ja 

miksei synttäriherkkujakin, jos hän hyväksi näkee. 

 

Essi: Just niin! Jeesus oikeesti välittää meidän arkisistakin asioista ja voi auttaa meitä, ihan niin 

kuin auttoi niitä siellä häissäkin.  

 

Elmeri: Nyt pitää vaan kertoa Jeesukselle, että rahat on vähissä. Vaikka vähän mun tekisi mieli 

ohjeistaa Jeesusta, että antais heti sitä rahaa ja mielellään adidaksen kengät. 

 

Essi: Niin, se paljon vaikeampi osuus onkin vain jäädä odottamaan, että mitä Jeesus tekee ja 

milloin.  

 

Elmeri: Mut on se myös mielenkiintoista! Ja mä tahdon luottaa, että Jeesus vastaa rukoukseeni 

parhaalla mahdollisella tavalla. Hän kuitenkin tietää, mitä me todella tarvitaan ja hänellä on 

parhaat aikataulutkin 

 

Essi: Joskus Jeesus voi kyllä sanoa, että odota vielä vähän, nyt ei oo oikea aika. Mut Jeesus voi 

myös antaa sulle vielä parempaakin kuin mitä osaat edes kuvitella. Jännittävää!  

 

Elmeri: No niinpä! Kyllä Jeesus on mahtava! Parasta tietysti on, että vaikka ei olis rahaa, niin saan 

olla kuitenkin Jeesuksen oma ja Jeesus rakastaa minua, vaikka mulla oiskin rikkinäiset lenkkarit. 

 

Essi: Ja synttäritkin on aina kivat, kun siellä on kavereita. Ja huippusynttärisankari. Ei siis huolta, 

vaikkei olisi herkkuja. 

 

Elmeri: Totta, saa rukoilla mun puolesta, että oppisin kiittäen jättämään kaikki asiat Jeesuksen 

hoitoon, etten aina olis huolissani.  

 

Essi: Samoin mun puolesta! Onneksi on ystäviä, kelle voi huolet jakaa ja kenen kanssa voi 

yhessäkin rukoilla! 

 

 

 


