
Viinitarhan työmiehet

Matt. 20:1-16 (Ef. 2:8-9)

Jumala antaa meille armon, ei 
ansioidemme mukaan.

9-12v.; 40min

Sydämemme laulaa (Elämän siiville, s. 52)

Isoja papereita, tusseja, palkintoja, iso 

kello, paperia ja kyniä. 

 

Viinitarhan työmiehissä on samaa ajatusta kuin tuhlaajapoikavertauksen vanhemmassa veljessä. 
Valittavat työmiehet eivät näe olevansa itsekin armosta töissä ja pahastuvat muiden saadessa 
armoa. Työnvälitys tapahtui tuolloin torilla. Kyseessä on viinitarhan kausityö, johon tarvittiin 
tilapäistä lisätyövoimaa. Päiväpalkka on yksi denaari. (Bo Giertz, Sley raamattuluennot). 

Kirjoita näkyville: ”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole 
lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi 
ylpeillä.”  (Ef.2:8-9)  
 
Piirrä ja arvaa joukkueina: Yksi joukkueesta tulee piirtämään isolle paperille kaikkien nähtäville 
ohjaan antaman sanan. Kaikki joukkueet saavat arvata. Piirtävä joukkue ja oikein vastannut 
joukkue saavat pisteen. Jos kukaan ei arvaa ajan loputtua, annetaan sanan ensimmäinen kirjain. 
Piirroksessa ei saa käyttää kirjaimia tai numeroita. Paras joukkue palkitaan. Sanat ovat: Pomo, 
aamu, tori, viinirypäle, palkka, vihainen, ensimmäinen, raha, työmies, viimeinen, ilta, palvelija 
Lopuksi jaetaan palkinnot, kuitenkin yllättäen hävinneille ensin. Kaikki saavat saman palkinnon. 
 
Kellotaulu: Opetuksen aikana näytä kellolla työmiesten palkkausaikoja. 

Onko isäntä mielestäsi epäoikeudenmukainen maksaessaan kaikille saman palkan? 
Kummallako oli mielestäsi parempi päivä: koko päivän työntekijällä vai viimeisillä työmiehillä?

Kiitos rakas Jumala, että kohtelet meitä armollisesti ja annat anteeksi pahat tekomme. Kiitos, että 
sinulta riittää hyvyyttä jokaiselle, joka turvaa sinuun. Aamen. 



Alkurukous 
 
Alkuleikki: Piirrä ja arvaa joukkueina (motivointi ja orientointi) 

 Piirretyt sanat ja palkintojenjako liittyivät seuraavaksi käsiteltävään vertaukseen. 

 Jeesuksen vertausten tarkoitus oli auttaa ihmisiä ymmärtämään tärkeitä asioita Jumalasta, 

ihmisistä, taivaasta jne. Tänään tutustumme vertaukseen viinitarhan työmiehistä. 

 

Raamatunkertomus: Viinitarhan työmiehet (Matt.20:1-16) (sisäistäminen) 

 1. Eräällä isännällä oli viinitarha, johon hän tarvitsi työmiehiä.  

 Viinitarhassa kasvatetaan viinirypäleitä. 

 Millaista työtä tarhassa voisi olla? (Poimintaa, polkemista?) 

  

2. Isäntä meni aamulla (käännä kello klo 6) torille, jossa hän palkkasi itselleen työmiehiä. Hän sopi 
yhden denaarin päiväpalkasta.  

 Tori = työvoimatoimisto. 

 Työaika on 12h, klo 6-18.  

 Denaari on perus päiväpalkka (n.90-100€). 

  

3. Myöhemmin (käännä kello klo 9) isäntä lähti etsimään lisää työmiehiä. Isäntä sanoi miehille: 
”Menkää tekin viinitarhaan, minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.” (Matt.20:4)  

 Isäntä ei tarkemmin sano, paljonko hän maksaisi miehille, mutta miehet menevät.  

  

4. Vielä muutaman kerran isäntä kävi hakemassa lisää työvoimaa. (klo 12 ja klo 15)  

  

5. Työpäivä loppuisi kohta. Silti isäntä meni vielä kerran torille (klo 17). Siellä oli vieläkin miehiä 
seisoskelemassa. ”Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?” isäntä kysyi. ”Kukaan ei 
ole palkannut meitä”, miehet vastasivat. Silloin isäntä käski heidänkin mennä viinitarhaan, vaikka 
työaikaa oli jäljellä enää 1h.  

 Miksi kukaan ei ole palkannut miehiä? (Huonoja, sairaita, laiskoja, myöhässä?) 

  

6. Viimein tuli ilta ja palkanmaksun aika (klo 18). Työmiehet koottiin yhteen. Isäntä käski 
palvelijaansa maksamaan palkan miehille, ensin niille, jotka olivat tulleet viimeisinä.  

  

7. Isäntä maksoi viimeisiksi tulleille denaarin.  

 Mitähän ensimmäiseksi tulleet ajattelivat?  
 

  



8. Isäntä maksoi ensimmäiseksi tulleillekin denaarin.  

 Mitähän miehet sitten tekivät? (Miehet nostivat metelin ja valittivat: Epäreilua!) 

 Oliko isäntä mielestänne epäreilu? (Isäntä sanoi: Minähän sovin kanssanne denaarin 
palkasta. Enhän minä ole tehnyt sinulle mitään. Haluan maksaa saman näille muillekin. 
Enkö minä saa omia rahojani käyttää miten haluan? Vai onko sinusta paha, että olen hyvä?) 

 Isäntä ei pettänyt ketään, hän halusi olla antelias kaikille. 

 

Opetus (sisäistäminen) 

Tämä vertaus löytyy Raamatusta Matteuksen evankeliumista: 

 Ketähän vertauksen isäntä tarkoittaa? (Jumalaa) 

 Entä keitä ovat työmiehet? (Jeesukseen uskovia ihmisiä) 

 Mikä voisi olla palkka? (Pelastus, iankaikkinen elämä Jumalan seurassa) 

 Huomasitteko, että kaikki työmiehet saivat saman palkan? Mitähän se tarkoittaa? 

 

Palkkamme eli pelastuksemme ei riipu siitä, miten paljon teemme hyvää. 

 Oikeastaan useimmiten teemme väärin ja ”palkkamme” tulisi olla ennemminkin rangaistus. 
Raamattu sanoo, että olemme kaikki syntisiä. 

 Jeesus kuitenkin kuoli syntiemme puolesta ja kärsi rangaistuksemme. Uskomalla Häneen 
saamme syntimme anteeksi ja saamme lahjaksi ikuisen elämän. 

 

Kaikki työmiehet saivat saman palkan, sillä isäntä halusi olla antelias. Hän antoi armosta kaikille 
täyden palkan. 

 Jeesus on jo ikään kuin tehnyt kaikki viinitarhan työt. Hän haluaa jakaa palkkansa, ikuisen 
elämän, kaikille, jotka uskovat häneen. Ei väliä, vaikka tulisimme viimeisinä työmaalle 
taikka vahingossa mokailisimme siellä kaikenlaista. 

 Meidän kannattaa pitää itseämme viimeisinä työmiehinä, eikä ensimmäisten tavoin pitää 
itseämme muita parempina. 

 Luetaan vielä yhteen ääneen raamatunkohta: ”Armosta Jumala on teidät pelastanut 
antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei 
perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.”  (Ef.2:8-9)  

 

 Loppurukous 

 Kiitetään Jumalan anteliaasta armosta myös meille. 

 

Sarjakuva (jos aikaa) (opitun arviointi ja kertaus) 

 Piirretään yksin/ryhmätyönä sarjakuva vertauksesta. 

 Katsotaan sarjakuvat läpi.  


