
Juhlat taivaassa

Luuk. 14:16-24

Jumala kutsuu meitä luokseen. 

9-12v.; 30min.

Kiitoslaulu (Viisikielinen 149)

Kuvia opetuksen tueksi, Saku ja Ruut –

keskustelut, raamattuvisa, paperia, ky-

niä

Vertauksen näkökulma laajenee juutalaista ja pakanoista koskemaan jokaista, joka kuulee kutsun 
Jumalan valtakuntaan. Ateriointi oli Raamatun aikaan vahva yhteyden merkki. Vertaus liittyykin 
tilanteeseen, jossa Jeesus oli aterialle fariseuksen talossa. Kutsu juhliin tehtiin aina kahdesti, ensin 
hyvissä ajoin ja uudelleen kaiken ollessa valmiina. Vierailla oli siis valmistautumisaikaa ja mahdolli-
suus kieltäytyä etukäteen. Kieltäytyminen viime hetkellä oli räikeää loukkaamista ja epähyväksyt-
tävää tuossa kulttuurissa. Tilannetta voisi verrata ehkä siihen, että vieraamme istuvat jo olohuo-
neessa ja pöydän kattamisen jälkeen lähtevät tekosyiden turvin menemään (”Kauppa menee pian 
kiinni… Autokaupassa on auto koeajattavissa…) (Malinen/raamattuajassamme.fi) 

Lapset kutsuvat: Opetuksen aikana lapset voivat kutsua toisiaan juhliin. Tämä havainnollistaa myös 
lähetystyötä: kutsutut kutsuvat muita mukaan. Huolehdi, että kaikki tulevat kutsutuiksi.  

Kumpaan ryhmään tunnet itse kuuluvasi: kutsusta kieltäytyjiin vai suostuviin? Millaisia syitä me 
esitämme sille, että emme halua seurata Jeesusta?  

Miksi vertauksen sokeiden, rampojen, köyhien ja kujien ihmisten on helpompi ottaa vastaan juhla-
kutsu?  

Mitä Jumalalle maksoi tällaisten pitojen järjestäminen? 

Kiitos Jeesus, että sinä kutsut meistä jokaista juhliisi taivaan kotiin. Kiitos, että olet kuollut puoles-
tamme ja niin tehnyt meidätkin kelvollisiksi juhliisi. Kiitos rakkaudesta ja hyvyydestäsi. Anna meille 
uskoa sinuun. Aamen.  



Alkurukous 

Saku ja Ruut –käsinuket (motivointi) 

Alkuleikki: Juhlien suunnittelu (orientointi) 

 Millaiset olisivat unelmienne juhlat? Mitä siellä tehtäisiin? Mitä siellä syötäisiin? 

 Piirretään yhteiselle kartongille tai pienemmissä ryhmissä. 

 

Raamatunkertomus: Vertaus suurista pidoista (Luuk. 14:16-24) (sisäistäminen) 

 1. Kerron teille kertomuksen juhlista. 

 Nykyaikaistettu raamatunkertomus. 

  

2. Olipa kerran mies, joka halusi järjestää juhlat. (KUVA: rikas mies) 

 Juhlat, jossa kaikilla on hauskaa ja jonne kaikki haluavat tulla. Vrt. nuo meidän 
suunnittelemat juhlat. (KUVA: kakku, palloja, herkkuja ym.) 

 Palvelija jakoi kutsukortit ystäville. (KUVA: kutsukortti) 

  

3. Palvelijan jakaessa kutsuja, ystävät käyttäytyivät omituisesti. He keksivät tekosyitä, miksi eivät 
pääsisi juhliin.  

 ”Minä olen juuri ostanut kesämökin ja aion käydä sitä katsomassa.” 

 ”Minä olen ostanut uuden auton ja haluan ajella sillä.” 

 ”Minä olen löytänyt juuri uuden ystävän ja haluamme olla kahdestaan.” 

 Tuntui siltä, että miehen ystäviä ei oikeasti kiinnostanut tulla juhliin. 

  

4. Palvelija kertoi uutiset miehelle: ystävät eivät halunneet tulla. Mies suuttui ja sanoi: ”Mene 
kadulle ja kutsu kaikkia, jotka tulevat vastaan.”  

  Palvelija lähti matkaan. 

 

5. Nyt tarvitaan vapaaehtoinen. Saat toimia palvelijana ja lähteä kutsumaan muita juhliin. Mene 
jonkun luo, kättele ja sano: ”Tervetuloa juhliin!”. Kutsuttu henkilö lähtee myös kertomaan 
seuraavalle, kunnes kaikki ovat kutsuttuja.  

 Näin juhlat tulivat täyteen erilaisia ihmisiä. 

 

6. Luetaan vielä vertaus Raamatusta: Luuk. 14:16-24 (KUVA: raamatunkohta) 

  

 



Opetus (sisäistäminen) 

Tällainen oli Jeesuksen vertaus suurista pidoista.  

 Ketähän vertauksen mies tarkoittaa? (Jumalaa)   

 Mitä vertauksen juhlat voisivat kuvata? (Taivas.) 

 Jumala on järjestänyt meille juhlat taivaaseen. Raamattu kuvaa taivasta Jumalan läsnäolon, 
hyvyyden ja onnen paikkana, jossa ei ole surua, kipua tai kuolemaa. 

 

Taivaassa ei ole siis pahuuttakaan. Mutta entä me? Meistä jokainen tekee, sanoo ja ajattelee 
pahoja asioita. 

 Raamattu sanoo, että jokainen ihminen on syntinen. Näin kukaan ei pääse taivaaseen omin 
avuin. Miten sinne sitten pääsee? (Jeesuksen avulla) 

 Jeesus on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan hankkinut meille kaikille, ei vain valituille, 
hyville tai juutalaisille, kutsukortit taivaaseen. Hän sanoo meillekin: ”Tulkaa, kaikki on jo 
valmiina!” (Luuk. 14:17) 

 

Jumala kutsuu taivaaseen jokaista ihmistä. Meillä ihmisillä voi olla kaikenlaisia verukkeita, miksi 
emme halua uskoa Jeesukseen ja ottaa kutsua vastaan. 

 ”Ehkä myöhemmin..”; ”Olen ihan hyvä ihminen..” ”Minulla on omanlainen jumala” jne. 

 Yksi huolehti enemmän omaisuudestaan, toinen työstään ja kolmas ihmissuhteistaan. 
Kaikki näistä ovat hyviä ja tärkeitä asioita, mutta eivät Jumalaa tärkeämpiä. 

 Köyhät, raajarikot, sokeat, rammat ja kujien ihmiset halusivat tulla juhliin. He ymmärsivät 
hienon tilaisuuden ja saamansa armon. He ymmärsivät olevansa heikkoja ja syntisiä sekä 
tarvitsevansa Jeesuksen apua. 

 Kutsu hienoihin juhliin on voimassa meille jokaiselle, jos haluamme ottaa sen vastaan. 
Voimme kutsua Jeesuksen luo myös muita ihmisiä. 

 Loppurukous 

 Rukoillaan syntejä anteeksi ja kiitetään kutsusta Jumalan lapsiksi. 

 

Saku ja Ruut -käsinuket (opitun kertaus) 

Raamattuvisa (jos aikaa) (opitun arviointi) 

  



Saku ja Ruut -käsinuket (alussa)  

Saku: Moiiii Ruut! Mulla on sulle yks kysymys, tiedätkö sä mitä tapahtuu 
TASAN 293 päivän kuluttua?  

Ruut: No odotas niin mä mietin… Oisko sillon joku juhla, vaikka pääsiäi-
nen?  

Saku: No ei, mut aika hyvä arvaus kumminkin. Silloin nimittäin todella-
kin on hyvin, hyvin tärkeä juhla: mun synttärit!  

Ruut: Vai, että niin merkittävä juhla. Eikös siitä oo vain muutama kuu-
kausi, kun sulla oli synttärit viimeksi? 

Saku: Nii, mutta ku mä lasken jo päiviä seuraaviin synttäreihin. Alle 300 
päivää enää jäljellä.  

Ruut: Onhan synttärit kyl kivoja, mut miten sä nyt noin innoissasi olet 
niistä?  

Saku: No, koska mä aion järjestää kaikkien aikojen juhlat! Kutsun kau-
heen määrän vieraita, massiivinen kakku, niin paljon lahjoja, että mä 
ihan hukun niihin ja…  

Ruut: Eikö toi nyt oo vähä liioiteltua? Suunnittelet synttäreitä melkein 
vuoden etukäteen?   

Saku: Nii, mä haluan niistä maailman parhaat juhlat. Siksi pitää aloittaa 
ajoissa. Hei, mehän voitais yhdessä miettiä, millaiset ois maailman par-
haat juhlat! 

Ruut: Vähän kyl epäilyttää, että tuleeko niistä nyt ihan maailman par-
haat juhlat..mut voidaan me silti miettiäkin.  

Saku:  Mietintämyssy päähän ja menoksi!  

(menevät pois)  

  



Saku ja Ruut -käsinuket (lopussa)  

Ruut: No Saku, saitko sä opetuksesta ideoita sun kaikkien aikojen mah-
tavimpia synttärijuhlia varten?  

Saku: Öööö, no tota noin.. Mä vaan tajusin tossa raamattuopetuksen ai-
kana, ettei ne mun synttärit nyt NIIN tärkeet ookkaan. Nehän on vaan 
yhdet synttärit.  

Ruut: Nii, no kyllä synttäritkin on ihan tärkeet.  

Saku: No joo on, mutta kyllä ne juhlat taivaassa on kuitenkin ihan toista. 
Ne vasta mahtavat juhlat onkin. Mä oon tosi onnellinen, että Jumala on 
kutsunut mutkin niihin juhliin.  

Ruut: Niin. Eikös olekin kaikkein parasta, ettei mun eikä sun tarvi olla 
mitään superihmisiä päästäksemme taivaaseen? Usko Jeesukseen riit-
tää.  

Saku: Jeesus on kyllä hyvä. Jeesus halusi kuolla munki puolesta, vaikka 
oonki vaan tällanen Saku.  

Ruut: Oikeestaan sä et oo ”vaan tollanen” Saku. Sähän oot tosi arvokas, 
koska Jumala on luonut sut ja oli sun puolesta valmis kuolemaankin. 

Saku: No totta. Ja tasan 293 päivän päästä voidaan muistella sitä kun 
synnyin tänne maailmaan… 

Ruut: Taidat alkaa taas puhua sun synttäreistä…  

Saku:  Ää, kunhan kiusasin. Nautitaan nyt tästä illasta. 

Ruut: No huh. Kyllä me niitäkin synttäreitäkin juhlitaan sitten taas 293 
päivän kuluttua. Mut puhutaan niistä ehkä vähän lähempänä, jooko? 

Saku:  Joo, vaikka en lupaa ettenkö mainitsisi niitä joskus… 

(menevät pois)  



RAAMATTUVISA: JUHLAT TAIVAASSA  

HUOM! Voi olla useampia kuin yksi oikea vastausvaihtoehto  

Nimi:___________________________________  

1. Missä järjestetään parhaat ja suurimmat juhlat?  
a) Presidentin linnassa   
b) Linnanmäellä   
c) Taivaassa   
 

2. Kenet on kutsuttu taivaan juhliin?  
a) kaikki ihmiset  
b) vain kiltit ja kunnolliset ihmiset  
c) vain aikuiset  
 

3. Miten taivaaseen pääsee?  
a) Uskomalla ja turvautumalla Jeesukseen  
b) Olemalla kiltti  
c) Lukemalla Raamattua ja rukoilemalla 
  
 4. Taivaassa ei ole:  
a) surua  
b) hauskaa  
c) pahuutta 
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Kuvat: Joanna Amemori  



 

  


