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Johdanto:  
Oletko sä kutsunut joskus vieraita kylään kotiinsa ja saanutkin? Mitä sä teet sitten, kun ovikello soi ja ystäväsi saapuu 
sun luo? Oletko välittämättä asiasta ollenkaan ja jatkat sitä puuhailua mitä olit tekemässä? Vai kenties menet otta-
maan vastaan ja toivotat tervetulleeksi? Mä uskon, että otat innolla vieraat vastaan 
 
Kuva 1 
Raamatussakin kerrotaan eräästä, joka kutsui vieraan kotiisi kylään. Hän oli Simon; fariseus (kuka semmoinen on?), 
mies, jota katsottiin ylöspäin, hän oli arvostettu, kunnon kansalainen, koulutettu kaveri, tunsi Jumalan lain ja toimi sen 
puolesta, että sitä noudatettiin. Hän pyysi Jeesusta aterialle kotiinsa. Yhdessä aterioiminen tuohon aikaan oli merkit-
tävä asia ja merkitsi syvää yhteyttä.  
 
Kun Jeesus tuli Simonin kotiin, tapahtui jotain kummallista. Simon kohtelikin Jeesusta niin kuin ei-toivottua vierasta. 
Hän ei toivottanut Jeesusta tervetulleeksi, ei ehkä sanonut mitään, ei tapojen mukaan antanut vettä eikä pessyt vie-
raan jalkoja. Olisipahan ajan tavan mukaan asiaan kuulunut voidella arvovieraan pää öljyllä. Simon ei tehnyt elettäkään 
osoittaakseen Jeesuksen olevan tervetullut ja arvostettu vieras. Oliko se hyvin tehty? Ei, aika noloa. 
 
Paikalle saapui myös kuokkavieras, eli henkilö, jota ei ollut kutsuttu. Hän oli nainen, jonka nimeä ei kerrota, kerrotaan 
vain, että hän oli syntinen nainen. Hänellä oli huono maine, hänet tunnettiin siitä, että hän eli julkisesti syntistä, vää-
ränlaista ja halveksittua elämää. Häntä katsottiin vähätellen, hän oli varmasti hyljeksitty, vääränlaisen, syntisen, elä-
mänsä tähden. Emme me halua olla tuon kanssa. Hän oli kuin Simonin vastakohta. Sen lisäksi hän toimi myös juuri 
päinvastoin kuin Simon. 
 
Kuva 2 
Tämä nainen asettui Jeesuksen jalkojen luokse (syötiin makuullaan) itkien niin, että kyyneleet kastelivat Jeesuksen 
jalat. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli vielä kallisarvoisella tuoksuöljyllä. Olisi luullut, että Simon, 
joka kutsui Jeesuksen luokseen ja oli hyvän ihmisen maineessa, olisi osoittanut tällaista rakkautta Jeesukselle. Mutta 
ei, tämä syntinen nainen, teki kaiken, mitä Simon ei tehnyt.  
 
Miten sinä suhtaudut Jeesukseen? Toivotatko sinä hänet tervetulleeksi kotiisi ja koko elämääsi? Rakastatko häntä niin, 
että se näkyy sun elämästä? Itket surusi ja ilosi Jeesuksen luona. Olet valmis luopumaan kallisarvoisimmista asioistakin 
Jeesuksen tähden. Rakkaus oikein pursuaa ulospäin. Vai oletko välinpitämätön Jeesuksen suhteen, tai kenties vain ar-
vostellen katselet Jeesuksen toimintaa? 
 
Kuva 3 
Kun Simon näki tämän naisen ja sen, mitä hän teki, miten hän suhtautui naiseen. Hän halveksi naista. Rttu kertoo: 

Luuk. 7:39. Jos Jeesus tietäisi, kuinka syntinen tämä nainen on, ei Jeesus olisi hänen kanssaan. Ehkä Simon ajatteli, 

että kuka päästi tämän naisen kotiini, en halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Simon näki vain sen naisen 

synnit ja kaiken väärän; hän inhosi sitä naista. Hän ei nähnyt, että nainen oli Jumalan luoma, arvokas ja tärkeä ihminen, 

jota Jeesus rakasti ja tahtoi pelastaa. Simon ei nähnyt myöskään itseään ja omia syntejään. Hän ajatteli olevansa hyvä 

ja esimerkillinen ihminen.  

 

Usein sinä ja minä olemme kuin tuo Simon, kuljemme vähän leukapystyssä ja ajatellaan, että minä kyllä tiedän, miten 

tätä elämää eletään ja olen hyvä ihminen. Ja samaan aikaan näemme toisten synnit ja väärät jutut. Entäs kun Jeesus 

kutsuukin sua olemaan kuin tuo nainen, jota ei tuntunut haittaavan, mitä muut hänestä ajatteli. Tärkeintä on vain se, 

että saat olla Jeesuksen luona sellaisena kuin olet ja vastaanottaa Jeesuksen rakkauden. Sinä olet Jeesukselle äärettö-

män rakas, sellaisena kuin olet. Hän kutsuu sua luokseen, mitä hänelle vastaat? Jos vastaat kyllä, otat Jeesuksen vas-

taan elämääsi, Jeesuksen rakkaus, mitä saat kokea, näkyy ja välittyy sun kauttasi, sanoina ja tekoina, myös muille.   

 
Kuva 4 
Simon sai tuossa hetkessä opetuksen, että ei kannata ajatella sellaista, mitä ei halua Jeesuksen tietävän. Miksi? Jeesus 
näki hänen ajatuksensa ja sanoi hänelle, että mulla olisi vähän puhuttavaa. Jeesus kertoi vertauksen: Luuk. 7:41-42. (1 
denaari on 1.päivän palkka) Toinen oli velkaa 500 päivän palkan, eli melkein 2 vuoden palkan. Toinen 50. päivän palkan, 
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eli noin 2 kuukauden palkan. Molemmat sai velkansa anteeksi. Mistä tämä kertoo? Kuka on tämä rahanlainaaja, ke-
neltä meidän tarvitsee saada anteeksi? Jumala. Meidän velkalista – maksettu lappu! 
 
Jeesus tahtoi osoittaa, että sekä Simon että nainen molemmat ovat syntisiä ja tarvitsevat saada anteeksi, ihan niin kuin 
nämä kertomuksen molemmat velalliset saivat velkansa anteeksi. Vaikka Simon ajatteli, että nainen oli suuri syntinen 
yhtä lailla hän itsekin tarvitsi anteeksiantamusta ja rakkautta. Kumpikaan heistä, ei Simon eikä nainen, voinut omilla 
teoillaan ansaita anteeksiantamusta eikä Jeesuksen rakkautta. Vain Jeesus voi antaa synnit anteeksi – MAKSETTU! Hän 
on syntivelkasi maksanut, kun kuoli ristillä ja nousi kuolleista. 
Jeesus kysyi Simonilta, että kumpi näistä kertomuksen velkansa anteeksisaaneista rakasti enemmän. Se, joka oli saanut 
anteeksi enemmän vai se, joka oli saanut anteeksi vähemmän? 
 
Mitä sä sanot? - Jae luuk. 7:43. Eiköhän. Luulisin, että ehkä se, joka sai enemmän anteeksi. Nainen, joka Simonin mie-
lestä oli suurempi syntinen, osoitti rakkautta koko ajan, toisin kuin Simon itse ei osoittanut ollenkaan. Simon tajusi 
olevansa ansassa. Oliko hän saanut edes anteeksi? Tajusiko hän ollenkaan edes tarvitsevansa sitä. Hänen oli varmasti 
vaikea hyväksyä, että Jeesus otti hänelle esimerkiksi tämän naisen. 
 
Ymmärrätkö sinä, että tarvitset tänäänkin Jeesusta ja anteeksiantamusta?  
Kun saat vastaanottaa anteeksiantamuksen, mitä siitä seuraa? Esimerkki: tiputit naapurin tädin kallisarvoisen malja-
kon ja se meni aivan rikki, niin ettei sitä voi korjata. Täti on vihainen. Sun on paha olla ja mietit, miten tilanteestasi 
selviät, sulla ei oo mitään, millä sitä korvaisit. Isäsi saapuu paikalla ja näkee tilanteen ja korvaa puolestasi sen maljakon 
ja sinä saat tekosi anteeksi. Millä mielin oot? Iloinen, hyppäät iskän syliin ja sanot: mä rakastan sua. Kun oot saanut 
kokea itse rakkautta ja anteeksiantoa, sä oot täynnä rakkautta myös toisia kohtaan.  
 
Kuva 5 
Jotta Simon näkisi oman elämänsä, Jeesus sanoi: katsopa Simon tätä naista, mitä hän teki. Sinä et antanut vettä jaloil-
leni, mutta mitä nainen teki? - nainen pesi jalkani kyynelillä ja kuivasi hiuksillaan. Et antanut tervetulosuudelmaa, 
mutta hän on suudellut jalkojani koko ajan, et voidellut päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani kallisarvoisella tuok-
suöljyllä.  
 
Jeesuksen täytyi moittia Simonia, jotta hän näkisi oman syntisyytensä, kovuutensa, tarpeensa saada anteeksi. Samalla 
tavalla meidänkin tarvitsee kuulla synnistä, Jeesuksen täytyy näyttää meille se, että olemme syntisiä ja tarvitsemme 
saada anteeksi. Sen jälkeen Jeesus sanoi Simonille:  
 
Kuva 6 
Luuk. 7:47 (näkyviin, ääneen) – nainen oli saanut paljon anteeksi, joten hän rakasti paljon. Rakastettu ja anteeksisaanut 
ihminen rakastaa paljon. Pankkiautomaatti (lisää kuva) – et voi nostaa, jos ei ensin sinne jotain laitettu.  
 
Kun sinä viivyt Jeesuksen jalkojen juuressa, Raamatun ja rukouksen äärellä, saat kokea Jeesuksen rakkauden. Jeesus 
vaikuttaa sinussa rakkautta niin, että voit olla välittämässä sitä toisille. Siitä ärsyttävästä kaverista ajatteletkin nyt 
hyvää, näet että hänkin on Jumalan luoma rakas ja arvokas, naapurin yksinäiselle mummolle tahdot viedä pullaa ja 
kertoa terveisiä Jeesukselta: Jeesus rakastaa sinuakin. Tahdot auttaa köyhää lapsiperhettä, joka tarvitsee apuasi ja 
kertoa, että Jeesus teidänkin todellinen auttaja. Sydämesi täyttää hätä ja rakkaus, että jokainen tuttavasikin saisi oppia 
tuntemaan Jeesuksen ja kokea sen saman rakkauden, mitä itse olet kokenut. Oot valmis antamaan kallisarvoisimmat 
asiasi Jeesuksen tähden. Vain rakastettu ja anteeksisaanut sydän voi rakastaa toisia! 
 
Kuva 7 
Simonista ei kerrota nöyrtyiköhän tunnustamaan tarvitsevansa Jeesusta vai ei. Mutta naiselle Jeesus sanoi: jakeet, 
48,50.  Vaikkei Raamattu kerro jatkoa, voin kuvitella, kuinka se ilo ja riemu, mitä nainen sai Jeesuksen luona kokea, 
oikein raikui ja loisti eteen päin. Hän oli täynnä Jeesuksen rakkautta ja totuutta.  
Jos sinä et  oo vielä saanut syntejäsi anteeksi, voit… OK 
 
Kun muut läsnäolleet näkivät Jeesuksen ja naisen ja mitä tapahtui, heille heräsi kysymys, kuka tämä Jeesus on. Kun 
sinä elät Jeesuksen kanssa, elämästäsi näkee sen, että olet rakastettu ja olet saanut syntisi anteeksi ja sen myötä myös 
rakastat toisia, he alkavat kysellä, kuka tämä Jeesus on. Saat tilaisuuden kertoa, että Jeesus on pelastajasi, kaiken 
rakkauden lähde.  
 
Meillä oli aikanaan koira nimeltä Napsu, mun veljen koira…. 
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Kuva 8 
Sitä joskus kuvailtiin niillä Raamatun jakeilla, mitkä kertovat meille rakkaudesta (1. Kor. 13:4-8.) Napsu on kärsivälli-
nen… aika hyvin piti paikkansa, mutta ei täydellisesti. Entä jos laitat siihen oman nimesi. Marika on kärsivällinen, Ma-
rika on lempeä… silkkaa valhetta. Mut on yksi nimi, joka siihen sopii. Valitettavasti se ei oo sinun nimesi, vaan… Jeesus. 
VAIHDA KUVA – luetaan yhteen ääneen. Viivy sinäkin Jeesuksen luona, saat itse kokea hänen rakkautensa, ja voit elää 
hänen opetuslapsenaan, rakkautensa välikappaleena. 
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Raamattuvisa – Miten lause jatkuu? Valitse oikea vaihtoehto 
 
1. Simon kutsui luokseen kylään… 

a. syntisen naisen 
b. Jeesuksen 
c. mummon ja vaarin 
d. parhaan kaverinsa 

 
2. Simon kohteli Jeesusta kuin… 

a. rakasta ystävää 
b. kaikkivaltiasta Jumalaa 
c. naapurin lapsia 
d. ei-toivottua vierasta 

 
3. Fariseuksen luokse saapui myös… 

a. pappeja 
b. läheisen koulun opettaja 
c. Simonin lapsenlapsi 
d. syntinen nainen 

 
4. Nainen… 

a. alkoi siivota Simonin kotia 
b. pyysi anteeksi saapumistaan 
c. pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja  

voiteli ne tuoksuöljyllä 
d. piti hienon puheen Jeesukselle ja  

Simonille 
 

5. Simon näki naisen elämästä… 
a. vain hänen syntinsä 
b. monenlaiset ihanat asiat 
c. rakkauden kaipuun 
d. hänen tyhmyytensä 

 
6. Nainen osoitti Jeesukselle rakkautta, koska… 

a. Jeesus käski 
b. hän sai Jeesukselta paljon anteeksi 
c. Simonkin rakasti Jeesusta 
d. hänen läheisensä vaativat sitä 

 
 

7. Tärkeintä sinun elämässäsi on, että… 
a. teet aina oikein 
b. käyt kirkossa 
c. Jeesus rakastaa sinua 
d. voit näyttää toisille ihmisille, kuinka 

hyvä sinä olet  
 

8. Kun sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan  
elämääsi, … 

a. sinusta tulee täydellisen hyvä ihminen 
b. sinua itkettää aina 
c. sinun pitää aina kutsua vieraita  

luoksesi kylään 
d. Jeesuksen rakkaus välittyy elämäsi 

kautta toisillekin 
 

9. Syntinen nainen sai Jeesukselta… 
a. syntinsä anteeksi 
b. herkullisen aterian 
c. moitteita syntisestä elämästään 
d. ohjeita, miten tulee elää 

 
10. Jeesus kehotti Simonia… 

a. kutsumaan hänet uudestaankin kylään 
b. katsomaa, mitä nainen teki, vaikka Si-

mon itse ei tehnyt 
c. pyytämään naiselta anteeksi 
d. olemaan välittämättä naisesta 

 
11. Ihminen, joka saa anteeksi paljon…. 

a. on onneton ihminen 
b. on itsekäs 
c. rakastaa paljon 
d. tekee paljon lisää syntiä 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fariseus ja syntinen nainen – Anteeksisaaneen rakkautta 

Essi ja Elmeri         
- ennen opetusta 

 
Essi: Voi, että mä oon onnellinen! 
 
Elmeri: Ootko taas ollut sen sun hyvän ystäväsi luona? 
 
Essi: Joo, oon. Hänen luokse, kun menee, niin saa kyllä kokea olevansa oikeasti tosi tervetullut. Miten se 
osakaan olla niin rakkaudellinen mua kohtaan. 
 
Elmeri: Se on kyllä upeaa! Ja vähän eri juttu, kun mä kävin Tompan luona, niin se pelas vaan pleikkarilla, 
eikä ees katsonut muhun päin. Yritin kysyä, että mitä sille kuuluu, mutten saanut vastausta. Lähdin lopulta 
pois…  
 
Essi: Höh! Eikös se kuitenkin oo sun hyviä ystäviä? 
 
Elmeri: Joo, on ainakin ollut. En oikein tiiä, mikä sitä vaivaa. Mut miten se sun ystävä sit osoitti sulle välit-
tämistä? 
 
Essi: Se puhu mulle niin kauniisti ja oli laittanut mulle herkkuruokaa ja antoipa vielä lahjankin. Vaikkei mulla 
oo mikään merkkipäiväkään.  
 
Elmeri: Ohhoh! Jopas jotakin! Ei mulla vaan tuollaisia ystäviä oo.  
 
Essi: Arvaa, mikä on parasta?  
 
Elmeri: No, mikä nyt tuon parempaa voisi olla? 
 
Essi: Se, että sen ystävän luokse mä saan aina mennä just sellaisena kuin oon. Mä oon voinut hälle kertoa 
kaiken sen, mikä mua sattuu tai mitä oon tehnyt väärin. Siis kaikki ikävätkin asiat, ja silti se välittää minusta. 
Joskus mä oon ollut ilkeä sille ystävällenikin, mut onneksi se antoi mulle anteeksi.  
 
Elmeri: Ja kun sä tuut sen sun ystävän luota, niin sinustakin hehku sellainen rakkaus, joten mäkin saan 
osani siitä, että sulla on noin hyvä ystävä. Oispa mullakin…  
 
Essi: Hmm. Eikö sulla muka oo?  
 
Elmeri: Ei, ei todellakaan oo.  
 
Essi: Onpas! Mietipä raamattuopetuksen aikaan, kuka se mahtaa olla.  
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 Essi ja Elmeri         
- opetuksen jälkeen  

 

Elmeri: Essi, olit oikeassa. On mulla yksi tositosi hyvä ystävä, eikä sen parempaa voi mistään löytyä.   
 
Essi: Hahaa, mä tiesin sen!  
 
Elmeri: Mut mä vaan ensin aattelin ihmisiä, mut sit tajusin, että Jeesushan on se paras ystävä, joka on aina 
täynnä rakkautta mua kohtaan ja osoittaa sitä pitämällä musta niin hyvää huolta ja antamalla mun elä-
mään monenlaista hyvää.  
  
Essi: Ja mikä parasta, Hänen luokseen voi aina tulla sellaisena kuin on.  
 
Elmeri: Ja vaikka mä oon monella tavalla rikkonut Jeesusta vastaan, hän antaa mulle kaiken anteeksi.   
 

Essi: Joo, ja mikä ihmeellisintä, kun mä vietän aikaani Jeesuksen seurassa ja saan vastaanottaa hänen rak-
kautensa mua kohtaan, se Jeesuksen rakkaus välittyy minun kauttani muillekin.  
 
Elmeri: Se on ihmeellistä! Vain Jeesus voi vaikuttaa minussa rakkauden Häntä ja toisia ihmisiä kohtaan.  
 

Essi: Se toimii vähän samanlailla kuin se, että kun mä oon saanut kokea kuinka se mun ystävä välittää mi-
nusta, sitten mä oon voinut välittää sitä samaa sulle.  
 
Elmeri: Niinpä! Silloin kun mä saan kokea olevani rakastettu ja oon saanut syntini anteeksi, mä voin ra-
kastaa toisia.  
 

Essi: Jeesus, joka asuu meissä, on se rakkaus, joka ei koskaan katoa.  
 
Elmeri: Mä tahdon osoittaa välittämistä myös Tompalle, vaikka jäikin vähän harmi siitä, ettei se välittänyt-
kään minusta. Rukoilen hänen puolestaan, että hänkin saisi kokea Jeesuksen rakkauden, joka voi muuttaa 
myös hänen elämänsä.  
 
Essi: Jeps, Jeesuksen rakkaus ja anteeksiantamus tekee ihmeitä tänäänkin. 
 
Elmeri: Toivottavasti en koskaan olis niin kuin se Simon, joka näki vain oman hyvyytensä ja muiden pa-
huuden eikä ollenkaan tuntunut ymmärtävän sitä, että hänkin tarvitsee Jeesusta.  
 
Essi: Jeesus meitä siinä auttakoon, että voisimme ymmärtää sen, että jokainen meistä tänäänkin tarvitsee 
paljon Jeesusta! 
 


