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Johdanto: 

Jos joku kuuluisuus – vaikka presidentti Niinistö tulisi käymään siellä missä sä asut, menisitkö katsomaan – kun tietäisit, 

missä ja milloin hänet voi tavata? Tulisko sinne muita? Todennäköisesti siellä olisi paljon väkeä.  

Raamatussa kerrotaan kuinka Israelissa Kapernaumissa (näytä kartalta) oli kerran oikein kunnon väenpaljous! Ihmisiä 

alkoi kokoontua sinne, kun kuulivat, että itse Jeesus tuli sinne. Kuka Jeesus on? Jumalan poika, joka tuli ihmiseksi. Eli 

täällä niin kuin me muutkin ihmiset, mutta ilman syntiä. Jeesus oli synnitön, eli täydellisen elämän.  

 
Kuva 1 

Se talo, missä Jeesus oli, tuli aivan ääriään myöten täyteen ja ulkopuolellakin oli väkeä. Kaikki halukkaat ei mahtunut 

sisään.  Miksi ihmiset halusivat tulla Jeesuksen luo? Hän kertoi heille Jumalasta ja auttoi ihmisiä. Osa ihmisistä oli 

innoissaan Jeesuksesta ja siksi tulivat hänen luokseen. Osa taas epäili Jeesusta ja Hänen tekojaan. Sellaisia oli mm. 

lainopettajat.   

 

Kuka Jumala on, kenestä Jeesus opetti? Jumala on luoja, hän on luonut koko maailmamme, kasvit, eläimet ja ihmiset. 

Myös sinut. Hän rakastaa sinua niin paljon, että haluaa joka hetki olla kanssasi tässä elämässä ja kerran taivaassa. 

Jumala on myös pyhä ja täydellinen Jumala, Hänessä ei ole mitään vääryyttä, syntiä, eikä hän tee, ajattele, eikä sano 

koskaan mitään pahaa tai väärää, eikä jätä tekemättä hyvää, sillä Jumala vihaa kaikkea syntiä. 

Samaan aikaan kun Jeesus tuolloin opetti ihmisiä, ulkona tapahtui jotain… 

 

Kuva 2 

Neljä miestä kantoi halvaantunutta ystävää paareilla tuodakseen hänet Jeesuksen luokse.  

Mitä tarkoittaa halvaantunut? Ei pysty liikkumaan. Miksi toivat Jeesuksen luo? Mikseivät vieneet sairaalaan tai anta-

neet olla hänen kotonansa lepäilemässä. Parempi kai sekin, kun raahata pitkin kaupunkia. Halvaantuneen miehen ys-

tävä uskoivat, että Jeesus voi parantaa! Halvaantunut oli kahlittu paareille ja sänkyyn, eikä voinut itse liikkua. Mutta 

mikä kahlitsee enemmän kuin halvaantuminen? – synti.  

 

Mitä synti on? Kaikkea, mikä on vastoin Jumalan tahtoa. Esimerkkejä? Jokainen ihminen, minä ja sinäkin olet synty-

mästä asti jo syntinen ja se näkyy siinä, että teet, ajattelet ja sanot vääriä asioita ja jätät tekemättä hyvää. Synti 

aiheuttaa paljon ikäviä asioita meidän elämäämme, mutta ennen kaikkea se erottaa Jumalasta.  

Oliko halvaantunut mies syntinen, kun ei se voinut mitään tehdä? – Oli. Hän oli ihminen, hän oli syntinen. Ajatukset! 

 

Miten se synti sitten kahlitsee? Kuvittelepa, että on helteinen kesäpäivä ja sun tekee hirveesti mieli jäätelöä. Sä meet 

kauppaan ja katselet pakastealtaasta jäätelöitä, mutta sulla ei oo rahaa, millä ostaa. Mutta ajattelet sitten, että ei se 

kauppiaan kukkarossa tunnus, jos yhden jätskin otan.  Teet suunnitelman, kuinka saat kuljetettua jäätelösi salaa kas-

san ohi, ja se onnistuu. Pääset ulos kaupasta ja avaat jäätelön paperit… ah, onpa ihana syödä kylmää jäätelöä. Onko 

se hyvää? Hetken varmasti. Mutta sitten alkaa omatunto syyttää, että sä varastit sen. Katselet ympärillesi, että näkikö 

kukaan. JA sun on pahaolla. Sä et voi tehdä mitään, kun sua vaivaa tekosi. Miten pääset vapaaksi? Tunnustamalla 

tekosi kauppiaalle ja pyytämällä anteeksi. Joutunet myös maksamaan sen jäätelön hinnan, vaikka sitten kertomalla 

asiasta vanhemmillesi, jotta he maksaisivat sen.  

 

Synti on kuin tämä ”loukku” (näytä). Se alkuun tuntuu mielenkiintoiselta ja houkuttavalta, kuten tähän loukkuun tekee 

mieli työntää sormet. Mutta kun ne työntää syvälle ja yrittää ottaa pois, niin loukku vaan kiristyy. Tilanne vain pahenee. 

Omin avuin ei vapaaksi pääse…. Samoin se on synnin kanssa, tarvitset anteeksiantamusta, vain Jeesus voi sinut va-

pauttaa synnistä. 

 

Kuva 3 

Halvaantunut mieskin tarvitsi vapautusta, jota he uskoivat Jeesukselta saavansa. Mutta kauhea väenpaljous oli es-

teenä, ei he pääse mitenkään Jeesuksen luo. 
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Onko sulla tänään jotain esteitä, miksi et voisi tulla Jeesuksen luo, uskoa Häneen ja antaa ihan koko elämäsi Jeesuk-

selle? Kenties pelko siitä, että kaverit kiusaa, jos sä uskot Jeesukseen tai sun vanhemmatkaan eivät usko, niin sinäkään 

et voi tai ajattelet, ettei Jeesus oo ees totta… tai jotain muuta.  

 

Vaikka näytti siltä, että halvaantuneen miehen tuomisessa Jeesuksen luo oli esteitä, hänen ystävänsä eivät luovutta-

neet, he uskoivat, että Jeesus voi tuoda avun. Mitä he keksivät tehdä? 

 

Kuva 4 

Menivät katolle ja purkivat sen! – Israelissa tuohon aikaan talon olivat tasakattoisia ja sinne meni portaatkin ja mate-

riaalikin oli erilaista kuin meillä, joten se oli paljon helpompaa kuin meidän kattojen purkaminen. Mutta vaivaa he 

joutuivat näkemään silti, auttaakseen ystävää! 

 

Sä, joka uskot Jeesukseen, miten sinä voit tuoda ystäväsi Jeesuksen luo? Rukoile, ystäväsi puolesta. Kanna rukouksin 

hänet Jeesuksen luokse. Tai ota mukaan pyhäkouluun, leirille, raamattukerhoon tai missä sitten käytkään ja missä 

kerrotaan Jeesuksesta ja opetetaan, Raamattua- Tai vinkkaa ystäville näistä ohjelmista… Vaikka tuntuis, ettei se sun 

kaveri yhtään välittäs Jeesuksesta eikä niitä kiinnosta, eikä ne halua lähteä sun mukaan tai katsoa ohjelma, niin jatka 

rukousta! Älä lannistu! Näe vaivaa!  Vaikka tulis millaisia esteitä tai vastoinkäymisiä, tai kuluisipa aikaa, kuinka paljon 

tahansa, rukoile uskollisesti ja kun Jumala antaa tilanteita, kerro kaverille Jeesuksesta.  

 

Kuva 5 

Kun halvaantunut mies saatiin laskettua Jeesuksen eteen, Raamattu sanoo, että Jeesus näki niiden ystävien uskon. 

Jeesus näki sen, että he todella uskoivat halvaantuneen saavan avun Jeesukselta. He uskoivat Jeesukseen. 

Jeesus näkee myös sun uskon, kun sä luottaen rukoilet, että Jeesus auttaa. Ja ajallaan ja tavallaan Jeesus todellakin 

vastaa sun rukouksiisi ja auttaa. Ihan varmasti! Jeesus voi murtaa kaikki esteet, että sun kaverisikin tulevat Jeesuksen 

luokse.  

 

Kun halvaantunut mies oli siinä Jeesuksen edessä, Jeesus puhui hänelle: Mark. 2:5b (näkyviin, ääneen) 

Miksi synnit anteeksi? – Eikö se pitänyt parantaa? Kumpi tärkeämpi terveys vai pelastus? 

Jeesus tuli ennen kaikkea pelastaakseen sinut – (peruskuvat läpi! – vaihda dia) 

 

Kuva 6 

Kultainen kolmio – Jumala rakastaa sinua ja tahtoo elää kanssasi joka hetki tässä elämässä ja ikuisesti taivaassa. Jumala 

on Luojasi, joten hänen kanssaan sinun on parasta olla.  

Musta sydän – Ongelma on kuitenkin synti, joka erottaa sinut Jumalasta. Synnit täytyy saada anteeksi, jotta voi elää 

Jumalan kanssa.  

Punainen risti – Mitä Jeesus teki, jotta sinä saisit anteeksi? Rakasti sua niin paljon, että kärsi ristillä sen rangaistuksen, 

mikä mulle ja sulle kuuluis meidän synneistä. Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi kuolleista ja elää tänäänkin. 

Valkoinen sydän – uskomalla Jeesuksen, sinä saat syntisi anteeksi. Jumala puhdistaa sinut kaikesta synnistä ja sinusta 

tulee Jumalan lapsi ja saat aina olla hänen kanssaan.  

 

Raamatussa sanotaan näin: Apt. 10:43 (näkyviin, ääneen) Kuka saa synnit anteeksi? Jokainen, joka uskoo Jeesukseen; 

sinä, joka uskot Jeesukseen. Jos sä et vielä oo saanut sun syntejä anteeksi, voit rukoilla vaikka näin… Jeesus kuulee 

rukouksesi ja siihen vastaa. Raamattu vakuuttaa sulle näin. Luetaan Apt. 10:43 uudestaan (vaihda teksti, missä tyhjä 

viiva), mutta mulla on sulle lisähaaste. Ensinäkin, muistatko oman nimesi? Luetaan tää kohta niin, että tyhjän viivan 

kohdalla sanot oman nimen. Oletko valmis? - Jeesuksella on valta antaa synnin anteeksi myös sinulle! 

 

Kuva 7 

Lainopettajat, joita siellä halvaantuneen vieressä oli, epäilivät mielessään, että Jeesus pilkkaa Jumalaa, kun se sanoo 

antavansa syntejä anteeksi. Miksi? He eivät uskoneet, että Jeesus on Jumalan poika, jolla on valta antaa synnit an-

teeksi. Lainopettajat eivät puhuneet mitään, mutta Jeesus näki heidän ajatuksensa. Sinäkään et voi salata mitään Jee-

sukselta. Hänellä on kuin röntgen katse. Hän näkee salaisimmat syntisi, hän näkee sen, mitä ajattelet Jeesuksesta, 

mutta hän näkee toki myös ilosi ja kaiken hyvän, mitä elämässäsi on.  
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Jeesus kysyi niiltä lainopettajilta: Jae 9. Kumpi sun mielestä?  - meiltä ei onnistu kumpikaan! Mutta Jeesuksella on valta 

molempiin! Jeesus sanoi: jakeet: 10–11 (hiljaisuus!) – mitä tapahtui? 

 

Kuva 9 

Halvaantunut mies nousi ja käveli. Tapahtui ihme, jonka vain Jumala voi tehdä. Parantamalla miehen, Jeesus todisti 

olevansa kaikkivaltias Jumala, jolla on valta myös parantaa sairaat! Mies oli varmasti iloinen anteeksiantamuksesta ja 

terveydestä. Mikään synti ei enää painanut omaatuntoa eikä kahlinnut häntä, hän oli vapaa. Sen lisäksi hän sai olla 

terve.  Mitä ajatteli ne ympärillä olevat?  Jae 12b.  

 

Mitä tarkoittaa ylistää? – Kiittää Jeesusta siitä, millainen hän on. He kiittivät, että Jeesus on pelastaja, syntienanteek-

siantaja ja hänellä on valta myös parantaa.  Se on valtavan iloinen asia tänäänkin, ja se on ihmeistä suurin, kun ihminen 

saa syntinsä anteeksi pelastuu, uskoo Jeesukseen ja pääsee taivaaseen. Kiitollinen saat olla myös terveydestä! > kiitä 

Jeesusta molemmista! 

 

Sinäkin voit tulla Jeesuksen luo! Hän odottaa sua. Tai jos uskot jo Jeesukseen tuo ystäväsi Jeesuksen luo. Hänet, joka ei 

usko vielä Jeesukseen tai hänet, joka on sairas - Jeesus haluaa auttaa niin sinua kuin ystäviäsi!  
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Raamattuvisa – Valitse oikea vastausvaihtoehto 

 
1. Miksi nuo neljä miestä halusivat tuoda ystävänsä Jeesuksen luo? 
a) he halusivat toimintaa 
b) halusivat saada Jeesuksen huomion 
c) uskoivat, että Jeesus voisi auttaa häntä 
 
2. Mikä esti miehiä viemästä ystäväänsä sisälle taloon oven kautta? 
a) ovi oli lukossa, eikä kukaan tullut avaamaan 
b) joku oli ajanut autonsa aivan oven eteen 
c) he eivät mahtuneet kulkemaan ovesta, koska sinne oli kokoontunut niin paljon ihmisiä  
 
3. Mitä miehet tekivät saadakseen ystävänsä Jeesuksen luo? 
a) soittivat Jeesukselle 
b) purkivat katon ja laskivat miehen aukosta sisään 
c) pyysivät paikalla olleita järjestämään asian 
 
4. Miten sinä voit auttaa ystävääsi, jonka tiedät tarvitsevan apua Jeesukselta? 
a) voit rukoilla hänen puolestaan 
b) voit käskeä sen menemään Jeesuksen luo 
c) purat kattoon reiän ja lasket ystäväsi siitä alas 
 
5. Mitä Jeesus sanoi ensimmäiseksi miehelle, joka laskettiin hänen eteensä? 
a) lähdepä nyt kotiisi 
b) paljonko olet valmis maksamaan 
c) sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi 
 
6. Mitä on synti? 
a) Jumalan tahdon rikkomista 
b) kaikkea kivaa 
c) kiusaamista, valehtelua, itsekkyyttä, epäuskoa, haukkumista jne. 
 
7. Miksi sinun pitää saada syntisi anteeksi? 
a) että voisit tehdä sitten lisää syntiä 
b) koska syntisi erottavat sinut Jumalasta ja toisista ihmisistä 
c) että sinusta tulisi parempi ihminen 
 
8. Mitä Jeesus teki osoittaakseen, että hänellä on valta antaa syntejä anteeksi? 
a) käski miesten kantaa sairas kotiinsa paareilla  
b) paransi miehen 
c) kutsui miehen kotiinsa 
 
9. Miksi Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi? 
a) koska hän on Jumala  
b) koska hän on hyvä ihminen 
c) hänellä on valta taivaassa ja maan päällä 
 
10. Mitä mies teki sen jälkeen, kun Jeesus oli parantanut hänet? 
a) lähti kotiinsa 
b) suuttui Jeesukselle 
c) nousi ylös, käveli ja kiitti ja ylisti Jumalaa 
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Essi ja Elmeri          
- ennen opetusta 

 
Elmeri: Moi Essi! Ootko jo kuullut, mitä Masalle kävi? 
 
Essi: Moi! En oo kuullut. Onko tapahtunut jotain kauheaa? 
 
Elmeri: Masa joutui sairaalaan.  
 
Essi: Miksi? Mitä tapahtui? 
 
Elmeri: Me oltiin tänään pyörillä käymässä kaupungilla, niin auto törmäs siihen yhessä risteyksessä. Me 
ajettiin aika lujaa siihen risteykseen, eikä huomattu sitä autoo. Mut mä ehdin alta pois, ja selvisin tilan-
teesta vain säikähdyksellä… 
 
Essi: Voi ei! Kävikö Masalla pahasti?  
 
Elmeri: Siltä katkes ainakin jalka ja sit sillä oli naamassakin verta. Mä pelkään, että sille kävi tosi pa-
hasti… 
 
Essi: Huh, huh! Voi Masa parka! Toivottavasti ei oo mitään pahempaa päävammaa tullut.  
 
Elmeri: Lähtisitkö sä huomenna mun kanssa käymään sairaalassa katsomassa Masaa? Kun ois muka-
vampi, kun ei tarttis mennä sairaalalle yksin.  
 
Essi: Toki voin lähteä. Ei se sairaala niin paha paikka ole. Itsekin jouduin viime vuonna olemaan pari päivää 
sairaalassa, kun olin kovassa kuumeessa. 
 
Elmeri: Mulle sairaala on jotenkin pelottava paikka. En tiedä johtuuko se siitä, kun mun pikkuveli kuoli 
muutama vuosi sitten leukemiaan ja silloin tuntui, että meidän koko perhe eli enemmän sairaalassa kuin 
kotona.  
 
Essi: Se on varmasti kova juttu menettää läheinen ihminen. 
 
Elmeri: Todellakin. Kyllä me silloin paljon rukoiltiin, että jos vaikka Jeesus parantais mun veljeni, mutta 
ei…  
 
Essi: Nyt meidän pitää rukoilla Masan puolesta! 
 
Elmeri: Musta tuntuu, ettei siitä ole mitään hyötyä, kun ei mun velikään parantunut. Kuuleeko Jumala 
edes rukouksiamme? 
 
Essi: Kyllä hän kuulee, vaikkei aina toimi niin kuin me haluttas. Hän rakastaa meitä ihan äärettömästi ja toi-
mii hyvän tahtonsa mukaan. 
 
Elmeri: Voi, jospa se olisi totta, että sairaatkin vois parantua. Sitten mäkin rukoilisin. 
 
Essi: On se totta.  Mut hei, nyt meidän pitää mennä kuuntelemaan raamattuopetusta! Jatketaan juttua 
myöhemmin. 
 
Elmeri: Jeps, mennään! 
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Essi ja Elmeri         

- opetuksen jälkeen  

 
Essi: Elmeri, mitä sä oikein mietit? 
 
Elmeri: Taidan sittenkin rukoilla Masan puolesta! Jos Jeesus kerran paransi sen halvaantuneen, niin totta 
kai hän voi parantaa Masankin.  
 
Essi: Niinpä! Aika hienoa, että me voidaan rukoilemalla kantaa Masa Jeesuksen luo ja pyytää Jeesukselta 
apua; ihan niin kuin ne halvaantuneen miehen ystävät. 
  
Elmeri: Voidaan rukoilla myös, että Masakin uskois Jeesukseen. Se kun on monta kertaa sanonut, että 
Jeesus on vain satua, ei siihen kannata uskoa. Kutsuin sitä kerran raamattukerhoonkin, mutta ei se lu-
vannut tulla.  
 
Essi: Oishan se hienoa, että Masalle sais tapahtua just samalla tavalla kuin sille kertomuksen miehelle; saisi 
syntinsä anteeksi ja paranisi. 
 
Elmeri: Todellakin! Se on kuitenkin kaikista tärkeintä, että saadaan syntimme anteeksi Jeesuksen ristin-
kuoleman tähden. Ja saadaan elää vapaana, niin ettei mikään synti kahlitse meitä.  
 
Essi: Niin, se on paljon tärkeämpää kuin terveys, vaikka mukavampihan se on olla terve kuin sairas.  
 
Elmeri: Mut on sekin mahtavaa, että meillä on Jeesus, joka ihan oikeasti voi parantaa sairaita. Ja Hän 
myös tietää, mikä meille on oikeesti parasta   
 
Essi: Jeps, siitä saamme olla tosi kiitollisia!  
 
Elmeri: Voitasko Essi rueta pitämään sellaista rukousiltaa, vaikka joka viikko? Rukoiltas meidän kaverien 
ja naapurien puolesta, ja kaikkien sairaitten ja yksinäisten puolesta… Rukousaiheita varmasti riittää! 
 
Essi: Loistoidea! Ehdottomasti tulen mukaan!   
 
Elmeri: Voitasko kokoontua meillä heti huomenna? Vaikka kello 17. 
 
Essi: Mulle sopii! Mä laitan viestin myös Jaanalle ja Sepolle, nekin varmaan haluu tulla mukaan. 
 
Elmeri: Vau, se olisi mahtavaa! Mut nyt pitää mennä, nähdään huomenna! 
 
Essi: Jeps, nähdään! 
 
 
 


