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Johdanto: Tykkäätkö matematiikasta? Mihin sitä tarvitset, mitä kaikkea voit laskea? Ihmisiä ympärilläsi tai karkkia 

lautasellasi, pituutta tai paksuutta, lämpötilaa, ostoksien hintaa tms. Oletko koskaan laskenut toisten virheitä tai sitä, 

kuinka monesti joku toinen on tehnyt sinulle väärää? Toi on lyönyt mua jo viisi kertaa. Toi kiusasi tänään, eilen ja toissa 

päivänä. Oon lainannut sille kynän jo 10 kertaa, mutta koskaan se ei oo mulle sitä palauttanut. Toi on mulle velkaa 5 

euroa, maksaakohan se ikinä sitä takasin. 

 

Onko helppo antaa toiselle anteeksi ja unohtaa se, mitä hän on tehnyt sulle? Tarviiko toisille antaa anteeksi? Raamattu 

sanoo meille näin: Ef. 4:32. Tänään me kohtaamme Jeesuksen opetuslapsi Pietarin, joka tarvitsi anteeksiantamukseen 

liittyviin laskelmiinsa Jeesuksen apua.  

 

Kuva 1 

Pietari kysyi Jeesukselta: Matt. 18:21. Ehkä oli joku, joka oli jatkuvasti epäystävällinen tai oli tehnyt jotain muuta vää-

rää Pietarille ja Pietari halusi tietää, että pitääkö hänen antaa seitsemän kertaa anteeksi. Pietari oli varmaan yrittänyt 

antaa anteeksi hänelle useita kertoja, mutta kenties hänen kärsivällisyytensä oli loppunut. Seitsemän on täydellisyyden 

luku, kyllä sen täytyy riittää, jos hän 7 kertaa antaa anteeksi. 

 

Luultavasti Pietari odotti Jeesuksenkin sanovan: ”Kyllä, seitsemän kertaa riittää.” Mutta Jeesus vastasikin (Matt.18:22): 

”Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa.” Paljonko se on? Hän tarkoitti loputtomasti, anteeksian-

tojen määrää ei tule laskea. Täytyy opetella antamaan anteeksi uudestaan ja uudestaan ja uudestaan…. Jeesus kertoi 

kertomuksen Pietarille ja muille opetuslapsille auttaakseen heitä ja nyt meitä ymmärtämään tätä.  

 

Oli kuningas, joka katseli tilikirjaansa, johon hän merkitsi kaikki raha-asiansa, myös ihmisten velat hänelle. Mitä tar-

koittaa velka? Laina, joka pitää maksaa takaisin. 

 

Kuva 2 

Kuningas huomasi, että eräs hänen palvelijansa oli hänelle velkaa suuren summan rahaa, 10 000 talenttia eli 

60 000 000 denaaria / päivän palkka. (1 talentti on 6000denaaria, 1 denaari on päivän palkka) Se on todella, todella 

suuri summa rahaa, niin suuri, että todellisuudessa se oli mahdoton määrä maksaa. Vaikka tekisit koko elämäsi ajan 

joka päivä hyväpalkkaista työtä ja voittaisit vielä lotossa, et pystyisi maksamaan sitä velkaa. 

 

Kuva 3 

Kuningas kutsui palvelijansa luokseen ja kertoi, että oli aika maksaa rahat takaisin. Koska hänellä ei ollut mitä maksaa, 

kuningas määräsi, että hänet ja hänen perheensä ja koko omaisuus oli myytävä ja velka maksettava. Miten mies rea-

goi?  

 

Kuva 4 

Jae 26. hän lupasi maksaa kaiken, vaikka ei ollut rahaa, millä maksaa ja se oli niin suuri summa, että oli täysin mahdo-

tonta maksaa. Hän ei siis puhunut totta. Mies oli tosi epätoivoinen, mutta kuningas tekikin sitten hyvin ystävällisen 

teon; mitä? Jae 27. Mies oli varmasti todella iloinen ja kiitollinen kuninkaalle, kun hän antoi hänelle kaikki velat an-

teeksi ja hän oli vapaa. Kenties hyppi ilosta, kun lähti pois kuninkaan luota. 

 

Kuka on kuin tuo kuningas? = Jumala 

Ketä kuvaa tuo mies, jolla oli paljon velkaa = minä, sinä, kaikki ihmiset. 

Me olemme valtavasti velkaa Jumalalle. (näytä erillinen velkakirja -maksettu) 

 

Jumala on hyvä ja hän on antanut meille ohjeet, kuinka meidän tulee elää. Rakastaa toisia, olla ystävällisiä, puhua 

totta, totella vanhempia, ei saa kiusata jne. Sinä ja minä ollaan paljon velkaa Jumalalle, koska emme ole totelleet häntä 

ja tehnyt sitä, mitä hänen tahtonsa on. Se on niin suuri velka, ettet voi koskaan maksaa sitä takaisin enkä minä. Tehtäisi 

me mitä tahansa, emme voi sitä korvata, emmekä ansaita anteeksiantamusta. Tarvitsemme sitä, että kuningasten 
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kuningas, Jeesus itse on maksanut velkamme ristillä ja antaa syntimme anteeksi. Sinä voit saada anteeksi tunnusta-

malla syntisi ja pyytämällä Jeesukselta niitä anteeksi. Kun olet saat kaiken anteeksi, olet varmasti kuin tuo kertomuksen 

mies, todella iloinen ja kiitollinen. Mutta kertomus ei loppunut tähän… 

 

Kuva 5 

Se mies, jolle kuningas oli antanut kaiken anteeksi, tapasi toisen miehen. Hän yhtäkkiä muisti, että tämä mies oli velkaa 

hänelle. Se summa oli paljon, paljon pienempi kuin se, mitä hän oli ollut kuninkaalle velkaa. Sen pystyi maksamaan 

100 päivän töillä, vaikka elokuusta marraskuulle, jos kaikki palkkarahat käyttää siihen. Mitä tapahtui? 

 

Kuva 6 

Hän tarttui sitä miehestä kiinni ja sanoi, että maksa mitä olet velkaa minulle!!! Toinen mies heittäytyi maahan ja sanoi: 

Matt. 18:29 Suostuiko mies odottamaan, että toinen mies joskus maksaa. jae 30 Jotkut ihmiset ympärillä näkivät, mitä 

tapahtui ja he olivat hyvin järkyttyneitä ja menivät kertomaan asiasta kuninkaalle. Mitä kuningas ajatteli?  

 

Kuva 7 

Hän oli vihainen. Hän kutsui miehen luokseen ja sanoi: jakeet 32–33. Sitten kuningas pani tämän miehen, jolle oli jo 

antanut velan anteeksi, istumaankin vankilaan siihen asti, kunnes maksaisi velan. Hän joutui itse kärsimään velkojensa 

tähden. 

 

Millaisissa tilanteissa sinun on vaikea antaa toisille anteeksi? Mitä Jumala ajattelee ja kokee, kun hän on antanut si-

nulle kaiken anteeksi ja jos sinä et haluakaan antaa jollekin toiselle anteeksi? Hän on surullinen, eikä pidä siitä.  

Sinä et joudu siitä vankilaan, jos et anna anteeksi, mutta siitä voi jäädä sinulle itselle sellainen taakka, jota kannat 

mukanasi, sinusta tuntuu, ettet ole vapaa. Sun ei ole hyvä olla, kärsit siitä itse, jos et voi antaa anteeksi. Kun sä voit 

antaa anteeksi toiselle, saat itsellekin ilon ja vapauden. 

 

Kuva 8 

Sen tähden, että Jumala itse on antanut sinulle paljon anteeksi, maksanut kalliin hinnan ristillä, sinun veloistasi, Hän 

tahtoo myös sinun antavan toisille anteeksi. Vaikka anteeksiantaminen ei ole aina helppoa, Jeesus itse auttaa ja antaa 

sinulle voiman antaa anteeksi; laskematta kertoja, uudestaan ja uudestaan. Se on meille itsellemmekin hyväksi. Ef. 

4:32  

 

Kun voit antaa anteeksi, neljä ihmeellistä asiaa alkaa tapahtua: 

1. Jumala iloitsee siitä, että sinä annat toiselle ihmiselle anteeksi (osoita ylöspäin) 

2. Henkilö, jolle olet antanut anteeksi, on iloinen, kiitollinen ja vapaa (osoita  ulos) 

3. Toiset ihmiset, jotka näkevät sen varmasti myös iloitsevat ja tulevat siunatuiksi. (Piirrä ympyrä ilmaan) 

4. Sinä itse olet vapaa ja iloinen, koska olet tehnyt sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista. (osoita itseäsi) 
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Raamattuvisa – jaa lapset joukkueisiin ja pidä samalla pientä kisaa, kun kyselet kysymyksiä 

 
1. Mitä Pietari kysyi Jeesukselta?  

(kuinka monta kertaa pitää antaa anteeksi, peräti seitsemän kertaako?) 

2. Mitä Jeesus vastasi Pietarille? (Ei seitsemän kertaa, vaan 77 kertaa) 

3. Kuinka suuren summan kertomuksen palvelija oli velkaa kuninkaalle?  

(10 000 talentti, mahdottoman määrän maksaa) 

4. Miten kuningas suhtautui palvelijaan ja suureen velkaan? (sääli palvelijaa ja antoi anteeksi) 

5. Kuka on kuin kertomuksen kuningas? (Jumala) 

6. Mitä tarkoittaa, että me olemme velkaa Jumalalle?  

(olemme syntisiä, emme ole tehneet sitä, mikä Jumalan tahto on) 

7. Kuka ja miten on maksanut sinut velkasi, syntisi? (Jeesus) 

8. Mitä anteeksisaanut palvelija teki, kun hän kohtasi työtoverinsa, joka oli hänelle vähän velkaa? 

(suuttui ja viskasi työtoverinsa vankilaan) 

9. Miten kuningas reagoi siihen, että mies, jolle hän antoi ison velan anteeksi, ei antanutkaan pientä 

velkaa työtoverilleen anteeksi? (Vihastui, pani vankeuteen, kunnes maksaa velkansa) 

10. Miksi sinun tulisi antaa anteeksi toisille?  

(koska sinä itsekin olet saanut paljon anteeksi Jumalalta, siitä seuraa ilo ja vapaus myös sulle) 

11. Mistä saat avun ja voiman antaa toisille anteeksi? (Jeesukselta) 

12. Mitkä sanat puuttuvat: ”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne 

_______ , niin kuin _________ on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.” Ef. 4:32 

(anteeksi, Jumalakin) 
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Essi ja Elmeri         
- ennen opetusta 

 
Essi: Voi että! Mä oon niin vihainen! Kohta varmaan tulee savua sieraimistakin. 
 
Elmeri: Mikä sulla oikein on? 
 
Essi: No, et ikinä arvaa! 
 
Elmeri: Ehkä sä oot vaan väsynyt ja nyt kaikki tuntuu pahalta.  
 
Essi: Ei, ei todellakaan oo siitä kysymys!  
 
Elmeri: No, oisko sitten niin, että että et oo saanut tänään yhtään karkkia.  
 
Essi: Ei.  
 
Elmeri: No, kerro sitten, mistä sä oot vihainen.  
 
Essi: Mä lainasin Sennille mun upouutta polkupyörää ja pyöräilykypärää, kun sen vanhemmilla ei oo rahaa 
ostaa hälle pyörää. Se oli niin paras ja tosi kallis pyörä. 
 
Elmeri: Entä sitten? 
 
Essi: No, mulle paljastui, että se mun pyörä on mennyt rikki, eikä sitä kannata ees korjata. Ja sit niillä ei oo 
varaa ostaa mulle uutta pyörää.  
 
Elmeri: Voi ei! Onpa surkea juttu! Mut ei se sitä varmaan tahallaan rikkonut.  
 
Essi: Mistä mä sitä tiedän, vaikka oiskin tahallaan rikkonut. Mut rikki se joka tapauksessa on. ja mä oon me-
nettänyt mun parhaan pyörän. Senni on mulle nyt paljon velkaa.  
 
Elmeri: Hmm. voitasko rukoilla asian puolesta, että kaikki järjestyisi parhain päin? 
 
Essi: Ei! Mä aion vaan kostaa tämän sille jotenkin… Senni saa kärsiä vielä paljon! 
 
Elmeri: Mutta Essi, eikö olisi parempi antaa anteeksi, selvittää asia jotenkin toisin? 
 
Essi: Pyh, tällaista ei voi saada anteeksi. Ei ikinä. 
 
Elmeri: Muistatko, kun sä kerran tiputit lattialle naapurin Selman todella arvokkaan ja kauniin maljakon 
ja se hajos. Se oli Selmalle arvokkain tavara maailmassa, mut se antoi sulle anteeksi eikä vaatinut sulta 
mitään korvauksia.  
 
Essi: Joo, toki muistan. Mutta mitä se tähän liittyy? 
 
Elmeri: Voit sitä miettiä ihan ite. Mut mennään nyt kuuntelemaan raamattuopetusta. 
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Essi ja Elmeri         
- opetuksen jälkeen  

 
Essi: Voi itku! Antaakohan Jeesus mulle ikinä anteeksi? 
 

Elmeri: Ai mitä? 
 
Essi: Sitä, kuinka vihainen ja kostonhaluinen mä olin Senniä kohtaan. 
 
Elmeri: Ihan varmasti antaa, mutta etkö ole enää vihainen? 
  
Essi: En, mä tahdon antaa anteeksi. Nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitit sillä, että Selma antoi mulle an-
teeksi, vaikka mä rikoin sen maljakon.  
 
Elmeri: Niin, ei anteeksiantaminen ole helppoa, mutta se on ainoa tapa, miten voidaan saada vapaus ja 
ilo elämään.  
 

Essi: Voi, kun voisin tehdä jotain Jeesukselle, millä korvaisin kaikkea sitä mitä olen tehnyt väärin. 
 
Elmeri: Se on mahdotonta! Ainoastaan uskomalla Häneen ja siihen, että hän on sun puolesta kuollut ris-
tillä, sä saat kaiken anteeksi; vihaiset ja kostonhaluiset ajatuksesikin. 
 

Essi: Ja kaiken muunkin! Mä oon sanonut ja tehnyt usein tosi väärin, ja jättänyt tekemättä paljon hyvää. 
Synti todella asuu minussa ja vaikuttaa kaikkea väärää. Mut kaiken sen Jeesus antaa mulle anteeksi.  
 
Elmeri: Jeesuksen rakkautta meitä kohtaan on usein vaikea ymmärtää, mut se on silti ihan parasta! Saa-
daan olla tosi kiitollisia Jeesukselle kaikesta! 
 

Essi: Onneksi mä en ehtinyt kostaa Sennille millään lailla. Mä taidan soittaa sille tänään ja sanoa, että ei 
murehdi sitä pyörää. Mä saan vaikka kirpparilta jonkun vanhan pyörän kyllä ostettua käyttööni. 
 
Elmeri: Ihmeellistä, niin ihmeellistä! 
 
Essi: Mikä nyt on niin ihmeellistä? 
 
Elmeri: No se, kun sä vähän aikaa sitten olit niin vihainen ja nyt sä haluut osoittaa ystävyyttä Sennille. 
 
Essi: Aah. Sellaista Jeesus tekee. Hän auttoi mua ymmärtämään, kuinka paljon mä oon saanut anteeksi, ja 
kuinka mä voin antaa anteeksi myös muille.  
 
Elmeri: Aivan huippua! Mäkin haluun oppia antamaan anteeksi! Jeesus, kiitos että opetat! 
 
 
  

 

 

 

 


