Kylväjä – Kasvakaa ja tuottakaa hedelmää

Kylväjä, Matt. 13 – Kasvakaa ja tuottakaa hedelmää
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto:
(näytä jotain siemeniä) Oletko sä kasvattanut jotain kasveja; kukkia, porkkanoita, perunoita, vehnää tms.? Mitä tarvitset, viljelyyn? Siemeniä, hyvän maan, jossa ravinteita, vettä ja lämpöä. Vaikka siemen on pieni ja mitätön, siitä kasvaa monta kertaa isompi kasvi ja se tuottaa hedelmää. Jos kasvua ei tapahdu tai hedelmää ei synny, se on huolestuttavaa; kasvi voi myös kuolla.
Raamatussakin puhutaan kasvamisesta; ei vain viljan ja kasvien kasvamisesta, vaan myös sinun ja minun kasvamisestani. 2. Piet. 3:18 (näkyviin, ääneen) Kuka on Jeesus? Jumalan poika, pelastajamme. Mitä on armo? Ansaitsematon
rakkaus minun osakseni, eli Jeesuksen rakkautta. Raamattu kehottaa meitä kasvamaan siinä, että tunnemme Jeesuksen ja hänen rakkautensa paremmin.
Tänään selvitellään sitä, millainen siemen pitää meihin istuttaa ja miten sitä tulee hoitaa, jotta voit kasvaa Jeesuksen
armossa ja tuntemisessa.
Kuva 1
Eräässä vertauksessa Jeesus kertoi kylväjästä, joka kylvi siemeniä. Kun hän kylvi niitä käsillä heittäen, ne putosivat
erilaisiin paikkoihin, ei suinkaan kaikki sinne, minne hyvä oli.
Kuva 2
Osa siemenistä putosi tien oheen, mistä ihmiset kävelivät. Millainen on sellainen maa, mistä kävellään? Kova, tamppaantunut. Siemenet jäivät pintaan, eivätkä uponneet maahan mullan sekaan, joten linnut tulivat ja söivät ne suihinsa.
Kuva 3
Osa siemenistä putosi kallioiseen paikkaan, missä ei ollut paljon kasvumaata. Ehkä vain ohut kerros multaa. Siinä siemenet itivät nopeasti taimelle, mutta koska alla oli kova kallio, juuret eivät voineet tunkeutua maahan ja kasvaa, niinpä
auringon paahteessa taimet kuihtuivat ja kuolivat. Ne eivät saaneet vettä ja ravinteita, eikä niille kasvanut kunnon
juurta.
Kuva 4
Kolmas paikka, minne siemeniä lensi, oli parempaa maata, mutta siellä kasvoi jo ohdakkeita, hyödyttömiä rikkakasveja,
jotka kasvoivat nopeampaa kuin hyvät siemenet ja samalla tukahduttivat niiden kasvun.
Kuva 5
Mitäs tämä näyttää? Minne osa siemenistä putosi? Onneksi osa putosi hyvän maahan. Kuohkeaa multaa, ei rikkaruohoja, sopivasti ravinteita, aurinkoa ja vettä. Siitä kasvoi hyvä sato. Jokaisessa viljan tähkässä oli siemeniä, joissakin
30 jyvää, joissakin 60 ja osassa jopa 100 jyvää. Mahtava sato!
Ne ihmiset, jotka kuulivat tuon kertomuksen alun perin, hyvin tunsivat siemenet ja tiesivät, kuinka ne aina tippuvat
erilaisiin maaperiin, eikä kaikista siemenistä tule hyvää satoa, vaan ne kuolee. Ihmiset eivät kuitenkaan ymmärtäneet,
mitä Jeesus tahtoi tällä kertomuksella opettaa. Onneksi Jeesus kertoi selityksen.
Mitä kuvaa siemen? Mitä minuun ja sinuun tulee kylvää? – Jumalan sanaa
Kuka on kylväjä? – jokainen, joka kertoo toisille Jeesuksesta, opettaa Jumalan sanaa. Eli niin kuin minä nyt kun kerron
teille Raamatusta, kylvän Jumalan sanan siementä sun sydämeen ja odotan ja rukoilen, että se vaikuttaa Jumalan
tahdon mukaista elämää sinussa. En tarkoita sydämellä pumppaava sydäntä, vaan sinun todellista minääsi, joka ajattelee, rakastaa, tuntee iloa ja surua jne.
Meistä jokainen tarvitsee Jumalan sanaa. Miksi? Vain sen kautta sinä voit oppia tuntemaan Jeesuksen ja 2. Piet. 3:18
Lyhyesti, mistä Jeesuksen tuntemisessa on kyse.
Kuva 6 Peruskuvat!
Jumala rakastaa – luoja, täydellinen, pyhä, vihaa syntiä, rakastaa jokaista ihmistä, haluaisi olla kanssasi joka hetki
tässä elämässä ja kerran taivaassa. Sinun on parasta olla Jumalan kanssa, sillä sinut on luotu elämään yhteydessä
Jumalaan.
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Synti erottaa – ongelma. Mitä on synti ja miksi se on ongelma? Syntiä on kaikki, mikä on vastoin Jumalan hyvää tahtoa.
Jumala itse on täydellisen hyvä, hänen luoksensa ei pääse mitkään synti.
Jeesus antaa anteeksi – Jumalalla ratkaisu. Miksi Jeesus tuli? Mitä teki? Jumala rakastaa sua niin paljon, että lähetti
Jeesuksen tänne maailmaan ja hän kuoli syntiesi tähden, jotta sinä saisit elää aina Jumalan kanssa. Jeesus avasi sinulle
yhteyden Jumalaan.
Uskomalla Jeesukseen pelastut – Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi. Saat elää joka hetki Jeesuksen kanssa
nyt ja pääset taivaaseen.
Raamatun sanan kautta sinä opit tuntemaan paremmin Jeesusta ja Jumalaa ja Jumala opettaa sinua elämään elämääsi Hänen tahtonsa mukaan. Silloin myös uskosi Häneen kasvaa.
Mutta miten sinä suhtaudut Jumalan sanaan; millainen maaperä olet?
Kuva 7
Millainen maaperä oli tienohessa? Kova. (Jeesus sanoo: Matt. 13:19)
On ihmisiä, joiden sydän on kova, ettei Jumalan sana pääse tunkeutumaan elämään. Ihminen kuulee Jumalan sanan,
mutta ei välitä siitä yhtään. ”Minä en Jumala tarvitse, eikä minua kiinnosta. Onko pakko kuunnella?” Onko sinun sydämesi sellainen, ettet halua kuulla Raamattua etkä välitä siitä? On myös olemassa Jumalan vastustaja, Paholainen, joka
yrittää viedä sulta pois Jumalan sanan. Se koko ajan vaikuttaa niin, ettet sä uskoisi Jeesukseen ja Raamattuun, vaan
unohtaisit sen, mitä olet kuullut. Se ei halua, että sinä elät Jeesuksen kanssa ja pääset taivaaseen, vaan haluaa, että
unohdat koko jutun.
Rukoile, että voisit olla pehmeä ja vastaanottavainen, voisit uskoa sen, mitä Jumala sanoo ja tahtoisit elää sen mukaan.
Jumala on voimakkaampi paholaista ja vaikutta sinussa uskoa Häneen ja sanaansa.
Kuva 8
Mikäs maaperä oli tämä? – kallioinen (jae 20,21)
Tällainen ihminen tulee iloiseksi kuulleessaan Jeesuksesta, mutta ei kuitenkaan ota Jeesusta vastaan sydämeensä, että
Jeesus saisi olla koko elämän perusta. Ei haluaakaan kuunnella eikä lukea Raamatun sanaa, eikä totella sitä. Kiva oli
olla leirillä tai kerhossa ja kuulla Jeesuksesta, mutta ei se mun elämään muuten kuulu. Kun tulee vaikeuksia (vaikka
joku pilkkaa, sen tähden, että uskot Jeesukseen) niin Jeesus unohtuu kokonaan ja usko häneen kuolee.
Ootko sä jo ottanut Jeesuksen vastaan sydämeesi? Niin, että hän on sulle kaikista tärkein, haluat elää Jeesuksen kanssa
joka hetki ja oppia lisää Hänestä. Vaikeuksien keskelläkin turvaat Häneen, etkä luovu Hänestä.
Kuva 9
Ohdakkeinen maaperä. Mitä Jeesus siitä sanoo? (Jae 22)
On ihmisiä, jotka mielellään kuulevat Jumalan sanan, mutta eivät anna sen vaikuttaa koko elämään. Vaan monet muutkin asiat saavat hallita elämää. Mitä on ”maailman huolet ja rikkauden viettelys”?
Tarvitset kodin, ruokaa, vaatteita ja muuta perusasioita, mutta pitkälista on asioita, mitä varmasti haluaisit, vaikket
niitä välttämättä tarvitse. Saadaksemme perustarvikkeet, joudumme tekemään työtä, mutta huolehtiminen rahasta
ja tavarasta ei saisi viedä kaikkea aikaamme ja keskittymistämme. Usein ajattelemme, että kun meillä olisi paljon
rahaa ja tavaraa, olisimme onnellisia. Meneekö se niin? Ei. Kun saat jotain, tahdot lisää ja taas lisää ja taas lisää.
Mikään ei riitä. Se on loputon kaipuu. Samaan kuuluu myös muunlaisten mukavuuksien haaliminen.
Ei ole väärin nauttia elämästä, huvituksista, rahasta ja tavarasta; saat olla kiitollinen kaikesta mukavasta. Niistä ei saa
kuitenkaan tulla tärkeämpiä kuin Jeesus ja Jumalan sana. Jos niistä tulee tärkeämpiä, uskosi Jeesukseen kuolee. Rukoile, että Jeesus saisi olla sulle tärkein, eikä muut asiat saisi viedä sua pois Jeesuksen luota ja Raamatun sanasta.
Kuva 10
Onneksi on myös hyvää maata, jossa vilja kasvaa!
Minkälainen on oikeanlainen sydän Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan? (jae 23)
Kun kuuntelet ja luet Raamattua, otat sen todesta, uskot mitä siinä sanotaan ja elät sen mukaan, Jumala muuttaa
elämääsi. Opit tuntemaan paljon paremmin Jeesusta ja Hänen rakkauttaan sua kohtaan. Sun usko ja luottamus Jeesukseen kasvaa ja vahvistuu. Jeesus vaikuttaa sinussa myös hyvää hedelmää, hänen tahonsa mukaisia asioita (PP lisää
sanat), kuten rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Eikö oo mahtavia asioita! Hän myös vaikuttaa sen, että tahdot olla kuin tuo kylväjä ja kerrot Jeesuksesta ja Jumalan sanasta toisillekin, että mahdollisimman moni voisi uskoa Jeesukseen. Jeesus itse vaikuttaa sinussa kasvua ja synnyttää sinussa tällaista hyvää hedelmää. Kasvu ei ole sun ja mun aikaansaannosta, vaan Jeesuksen. Mutta kasvaaksesi ja tuottaaksesi
hyvää hedelmää tarvitset: Raamattua, rukousta sekä yhteyttä toisten uskovien kanssa.
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Kuva 11
Jeesusta kuulemassa alun perin oli ihmisiä, jotka suhtautuivat Jumalan sanaan eri tavoin, olivat erilaisia maaperiä. Niin
se on tänäänkin. Mietipä, mikä maaperä sinä olet.
Kuva 12
1. kova tie – et välitä Jumalasta ja sen, mitä olet kuullut, paholainen on saanut vietyä sulta pois
2. kallioinen – olet iloiten kuullut Jeesuksesta, mutta et ole ottanut Jeesusta vastaan elämääsi, etkä halua rukoilla ja
lukea Raamattua, oppiaksesi tuntemaan paremmin Jeesusta. Vaikeudet ovat vieneet uskosi Jeesukseen.
3. ohdakkeinen – olet ottanut Jeesuksen vastaan ja saanut syntisi anteeksi, mutta et kuitenkaan anna Jeesuksen hallita
sun elämää kokonaan. Elät itsellesi mieliksi ja kaikki tavarat, omaisuus ja huvitukset ovat sulle tärkeämpiä kuin Jeesus.
4. Vai oletko sinä hyvää maaperää? Kuulet iloiten Jumalan sanaa, uskot ja tottelet sitä. Elät joka hetki Jeesuksen
kanssa ja annat Hänen johtaa koko sun elämää. Jeesus on sun elämäsi perusta ja kerrot Jeesuksesta toisillekin.
Jos et ole ottanut Jeesusta vastaan elämääsi, voit rukoilla ja pyytää, että Jeesus tule mun elämääni. Annan mun syntini
anteeksi, haluan olla sinun oma. Auta minua myös kasvamaan sinun tuntemisessasi ja tuottamaan hyvää hedelmää.
Jeesus lupaa: Joh. 1:12.
Kiitä tänäänkin siitä, että olet saanut vastaanottaa Jeesuksen elämääsi ja hän johtaa sun elämää. Pyydä, että Jumalan
sana muuttaa sun elämää yhä enemmän Jumalan tahdon mukaiseksi ja että saisit halun yhä enemmän viettää aikaa
Jumalan kanssa rukoillen ja Raamattua lukien ja että kasvaisit Jeesuksen tuntemisessa. 2. Piet. 3:18 (näkyviin, ääneen)
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Raamattuvisa – Oikein vai väärin? Ympyröi vastaus
1. Mies lähti kylvämään ja osa siemenistä putosi tien oheen ja lepakot tulivat ja söivät jyvät.
(oikein/väärin)
2. Osa putosi kalliolle, missä jyville ei ollut paljon maata. (oikein / väärin)
3. Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet antoivat tilaa uusille kasveille. (oikein / väärin)
4. Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää. (oikein / väärin)
5. Tien oheen pudonnut siemen kuvaa ihmistä, joka kuulee Jumalan sanaa ja tahtoo oppia lisää.
(oikein / väärin)
6. Kallioiseen paikkaan pudonnut siemen kuuntelee innolla, mutta heti vaikeuksien tullen unohtaa
Jeesuksen. (oikein / väärin)
7. Järveen pudonnut siemen kuvaa ihmistä, joka uskoo Jumalan sanan, mutta rikkaus ja huvitukset tuleva tärkeämmäksi kuin Jeesus ja Jumalan sana. (oikein / väärin)
8. Hyvään maahan pudonnut siemen kuvaa ihmistä, joka kuuntelee iloiten Jumalan sanaa, uskoo sen ja
tottelee sitä ja Jumala vaikuttaa Hänessä Jumalan tahdon mukaisia asioita. (oikein / väärin)
9. ”Pienentykää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. ” 2. Piet. 3:18
(oikein / väärin)
10. Jeesus yksin vaikuttaa sinussa sen, että kasvat Hänen tuntemisessaan ja tuotat hyvää hedelmää.
(oikein / väärin)
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Essi ja Elmeri
- ennen opetusta
Elmeri: Joko sä Essi kuulit, että mä oon aloittanut uuden harrastuksen?
Essi: No, en oo kuullut. Kerro toki!
Elmeri: Mä oon innostunut kirjoittamaan tarinoita, sellaisia tosi hassuja tarinoita.
Essi: Hah, oispa kiva kuulla, minkälaisia ne on. Voisitko joskus lukea niitä?
Elmeri: Ehkä joskus... Ne tarinat oli ensin ihan lyhyitä, mutta koko ajan ne vaan kasvaa pituutta. Monet
tarinat on jo monta sivua pitkiä.
Essi: Mullakin on harrastus, missä oon nähnyt kasvua.
Elmeri: Täh? Sun hiuksiasiko oot kasvattanut?
Essi: Ehkä nekin on kasvanut, mut mä tarkoitan mun kasvimaalla olevia kukkia, porkkanoita, salaatinlehtiä,
retiisejä ja herneitä.
Elmeri: Ai, mä en tiennyt, että sä oot puutarhuri.
Essi: Joo, ainakin nyt kesän ajan olin. Oli tosi mielenkiintoista nähdä, miten niin pienistä siemenistä kasvoi
iso sato, kun oli kuohkeaa multaa ja mä muistin kastella niitä riittävästi.
Elmeri: Onneksi aurinkokin paistoi paljon… Mut arvaa mikä muu on kasvanut, kun mun tarinat ja sun
kasvikset?
Essi: Sun pää!
Elmeri: Ei vaan maha. Mut silleen sopivasti vaan kasvanut, kun oon herkutellut…
Essi: Heh, heh! Mut ihan just alkaa raamattuopetus, joten voitaskohan me jotenkin kasvaa myös Jeesuksen
tuntemisessa?
Elmeri: Hmm. Mitenhän se tapahtuu? Millainen maaperä mun pitää olla? Ja auttaako auringonpaiste ja
vesisade siihen? Vai herkut?
Essi: En mä tiiä, tuskin. Mut kuunnellaan nyt.
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Essi: No Elmeri, saitko sä vastauksen kysymykseesi, miten voi kasvaa Jeesuksen tuntemisessa?
Elmeri: Joo, se tuli kyllä aivan selväksi. Ykkösasia on se, millainen maaperä mä oon, eli miten mä suhtaudun Jeesuksen ja Raamattuun. Mä tahdon olla sellainen hyvä maa.
Essi: Niin mäkin! Mä kyllä uskon Jeesukseen ja haluun totella häntä. Ja todellakin tahtoisin nähdä kasvua ja
hyviä hedelmiä mun elämässä. Ajattele, jos minustakin tulis vähän kärsivällisempi kuin mitä nyt oon.
Elmeri: Ja minulla olisi parempi itsehillintä, niin se olis kyllä aika huippua!
Essi: Mä kyllä oon samaa mieltä siitä! Mut kasvuun tarvitaan aina sadetta ja auringon paistetta, eli Raamattua ja rukousta.
Elmeri: Niin, vaikka joskus mua laiskottaa, niin kyllä mä haluun viettää aikaa Jeesuksen kanssa Raamattua lukien ja rukoillen. Se on ihan kaikista tärkeintä kuitenkin.
Essi: Joo, ja on ihan huippua, että voidaan kuulla lisää Raamatusta ja yhessä rukoilla. Se on etuoikeus!
Elmeri: Just niin! Oon kyllä tänäänkin tosi kiitollinen siitä, että saan uskoa Jeesukseen ja elää hänen
kanssaan ja kasvaa hänen tuntemisessaan.
Essi: Ja Jeesus yksin vaikuttaa meissä kasvun ja sen, että voin tuottaa hyvää hedelmää, tehdä Jumalan mielen mukaisia asioita mun elämässä.
Elmeri: Jeesus mahdollistaa senkin, että mä voin kirjoittaa tarinoita. Mut mä haluisin kyllä oppia kirjoittamaan sellaisia tarinoita, mistä voi oppia jotain. Vähän niin kuin nuo Jeesuksen tarinat.
Essi: Sä voit sanoa Jeesukselle, että kirjoitetaan yhdessä, anna sä mulle viisautta niihin tarinoihin.
Elmeri: Joo, hyvä idea! Jeesuksella kun on paras mielikuvitus ja suurin viisaus kaikkeen. Sä varmaan sit
kasvatat niitä kasvejas yhdessä Jeesuksen kanssa?
Essi: Joo, mä rukoilen aina Jeesukselta, että ois sopivasti sadetta ja lämpöä, jotta kasvit voi kasvaa.
Elmeri: Kun Jeesus on johtavapuutarhuri, silloin tulee hyvä sato, oli kyse sitten kasveista, tarinoista tai
meidän elämästä.
Essi: Hän antaa meille kasvun!
Elmeri: Mä uskon, että tänäänkin me ollaan jokainen kasvettu vähän… Toivottavasti ainakin Jeesuksen
tuntemisessa.

