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1. Millaisia ihmisiä talossa oli kuun-
telemassa Jeesusta? Miksi he olivat 
tulleet paikalle?
2. Kuka on tämän kertomuksen pää-
henkilö? Miksi?
3. Mitä tämä raamatunkohta kertoo 
Jeesuksesta? Millainen hän on?
4. Mikä lupaus tähän raamatunkoh-
taan sisältyy?
5. Kuka tässä raamatunkohdassa uskoi 
Jeesukseen, kuka ei?
6. Mitä sinulle merkitsee se, että voit 
saada Jeesukselta synnit anteeksi?

Jeesus parantaa halvaantuneen 
Mark. 2:1–12

Rukous
Rakas Jeesus, kiitos 
siitä, että saamme tulla 
luoksesi kaikkine virhei-
nemme. Anna syntimme 
anteeksi. Aamen.

TEKSTARI
Jeesus parantaa halvaantuneen (2:1-12)

Tarvikkeet: Jokaiselle osallistujalle kännykkä tai kynä ja paperia

Ohjeet:
1. Katso aluksi ohjeistus sivulta 5.
2. Tämä toiminnallinen tehtävä toteutetaan ennen raamista.
3. Ohjaaja lukee raamatunkohdan rauhallisesti ääneen, muut kuuntelevat silmät 
kiinni. 
4. Työskentelyn pohjaksi ohjaaja lukee aluksi ääneen seuraavat kysymykset:
Mitä haluaisit sanoa halvaantuneen miehen ystävälle juuri tässä tilanteessa? 
Entä Jeesukselle? Mitä kysyisit, kommentoisit, ihmettelisit, neuvoisit? 
5. Jokainen ottaa kännykkänsä (tai kynän ja paperin) ja kirjoittaa kaksi tekstaria: 
toisen halvaantuneen miehen ystävälle, toisen Jeesukselle. 
6. Lopuksi luetaan ääneen viestejä, joita on kirjoitettu halvaantuneen miehen 
ystävälle. Viestejä Jeesukselle ei lueta. Ohjaaja kertoo, että Jeesukselle osoitetut 
viestit ovat jokaisen henkilökohtaisia rukouksia.

Tekstarin lähettäminen raamatunkohdan ihmiselle auttaa eläy-
tymään tapahtumaan: minäkin olisin voinut olla siellä! Tekstarin 

kirjoittaminen Jeesukselle havainnollistaa sitä,
miten yksinkertaista rukous voi olla.

Muistettavaa:

Tiesitkö?

Talo, jossa Jeesus oli opettamassa, oli 
todennäköisesti Pietarin kotitalo. Tuon 
ajan talot olivat yksinkertaisia, tasa-
kattoisia rakennuksia. Katto oli tehty 
oksista, oljista ja savesta, ja siellä oli 
usein myös lisähuone, jonne pääsi 
ulkorappusia pitkin. Halvaantuneen 
miehen makuualusta, vuodematto, 
kertoo siitä, että hän oli köyhä ihmi-
nen. Hänen ystävänsä olivat kekseliäi-
tä ja määrätietoisia viedessään hänet 
esteistä huolimatta Jeesuksen eteen.

Kultajyvä

Joillain ihmisillä on vakavia fyysisiä 
vammoja, jotkut taas ovat hyvinkin 
terveitä ja hyväkuntoisia. Jumalan 
edessä kaikki ovat kuitenkin syntisiä. 
Jeesus tarttui ensimmäisenä halvaan-
tuneen miehen suurimpaan ongel-
maan, syntiin, ja vasta sitten tämän 
sairauteen. Lainopettajat olivat aivan 
oikeassa siinä, että vain Jumala voi 
antaa syntejä anteeksi. Parantaessaan 
halvaantuneen Jeesus osoitti olevansa 
Jumala –  ja juuri siksi hän voi antaa 
synnit anteeksi.


