
2021 

Taustatietoa:  
1. Sapa  oli Jumalan ase ama    

lepo– ja pyhäpäivä (2.Moos. 20:8-
11). Sapa n vie oon kuului syna-
gogassa käyminen ja lepääminen 
arkisesta työstä. 

2. Kirjanoppineet ja fariseukset  
olivat tehneet ukoilla 
määräyksillään sapa sta          
enemmänkin kahleen kuin 
siunauksen. Jeesus o  yhteen 
juutalaisten kanssa sapa n     
todellisesta merkityksestä. 

3. Jeesus ope , e ä sapa na kuului 
au aa lähimmäisiä. Sapa  oli 
sääde y ihmisen hyvinvoin a 
varten, ei kahlitsemaan heitä. 
Jeesus ase  itsensä sapa nkin 
yläpuolelle. 

”Herra on minun au ajani, siksi en 
pelkää”   (Hepr. 13:6b) 

  Toiminta ideoita: 

 KATSO lyhyt animaa o (eng.)  
h ps://www.youtube.com/
watch?v=l8wgtSYPeng 

 KUUNTELE  Ris llä voi   h ps://
www.youtube.com/watch?
v=XkrkP6FAokE 

 JUMPPA osallistu eläin jumppaan 
h ps://www.youtube.com/
watch?v=KPjErrxWgXU 

 ASKARTELU  tee äi enpäiväkor   
h ps://www.youtube.com/
watch?v=x6bK_FkJKVs 

 RUKOILE edätkö jonkun, joka 
sairastaa? Voit rukoilla hänen 
puolestaan, e ä Jeesus parantaisi. 
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  Jeesus parantaa naisen selän.  (Luuk. 13:10-17) 

Meillä on elämässämme aikoja, jolloin kaikki ei mene hyvin. Olemme surullisia ja häm-
mentyneitä. Silloin toivoisimme, että joku lohduttaisi meitä ja auttaisi selviämään    
tilanteesta. Jeesus on hyvä auttamaan ongelmissa, koska hän rakastaa meitä ja 
kykenee tekemään mitä vain. Tänään kuulemme Raamatun kertomuksen, jossa     
Jeesus auttaa erästä naista. 

Jeesus oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina.  Sapatti oli lepo– ja          
pyhäpäivä, jolloin ei tehty töitä. Synagogassa oli paljon ihmisiä kuuntelemassa        
Jeesusta. Siellä oli myös nainen, jonka selkä oli ollut sairaana jo 18 vuotta. Nainen 
kulki kumarassa eikä voinut suoristaa selkäänsä ja kovat selkäkivut vaivasivat häntä 
päivittäin. Nainen oli varmasti kuullut ja ehkä myös nähnyt omin silmin, kuinka Jeesus 
oli parantanut sairaita ja auttanut apua tarvitsevia. “Mutta nyt on sapatti, voisinko 
mennä Jeesuksen luokse pyytämään apua”, nainen mietti mielessään. “Mitähän   
lainoppineet ja fariseukset sanoisivat? Olisiko se sallittua”, nainen mietti epävarmana ja 
vähän peloissaan. Mutta selkäkipu muistutti olemassa olostaan ja nainen päätti mennä 
Jeesuksen luo pyytämään apua, sanoivat muut mitä tahansa.. 

Nainen kulki kumarassa väkijoukon läpi kohti Jeesusta. Jeesus näki naisen ja kutsui 
hänet luokseen. Ihmisten katseet seurasivat naista ja saavuttuaan Jeesuksen luo, kaik-
ki odottivat hiljaa mitä nyt tapahtuisi. Arkana nainen seisoi ihmisten ja Jeesuksen 
edessä. Jeesuksen lempeät ja rakastavat sanat poistivat arkuuden sekä pelon naiselta. 
Kun Jeesus pani kätensä naisen päälle, sairaus lähti pois ja nainen oikaisi heti 
selkänsä suoraksi sekä ylisti Jumalaa. Väkijoukossa kuului kohahdus  - toiset kyselivät 
ihmeissään, voiko sapattina parantaa ja toiset iloitsivat näkemästään Jumalan ih-
meestä. Ilon kyyneleet valuivat naisen poskilla— hän oli parantunut! Selän kipu oli 
poissa ja hänen ei tarvinnut enää kulkea kumarassa! Jeesus hymyili ja iloitsi naisen 
kanssa. 

Mutta kaikki eivät tykänneet näkemästään. Synagogan esimies närkästyi siitä, että 
Jeesus paransi sapattina.  Hän sanoi väkijoukolle:” On kuusi päivää, joina tulee tehdä 
työtä. Tulkaa silloin parannettaviksi älkääkä sapattina”.  Mutta Jeesus vastasi hänelle:” 
Te tekopyhät! Eikö jokainen teistä vie sapattina härkänsä tai aasinsa  juomaan vettä? 
Tämä nainen on sairastanut jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi voinut parantaa tästä sairau-
desta tänään sapattina?”  Kuullessaan Jeesuksen sanat, kaikki hänen vastustajansa 
myös synagogan esimies olivat häpeissään.  Mutta kansa iloitsi kaikista niistä ihmeel-
lisistä teoista, joita hän teki. 

 

Jeesus on Jumalan Poika ja voi auttaa sinua mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. 
Hän on kiinnostunut elämästäsi ja auttaa sinua mielellään. Voit pyytää Jeesukselta 
apua aina, pienissä ja suurissa asioissa. Jos sairastat, perheessäsi on vaikeuksia tai 
tarvitset apua koulussa, Jeesus auttaa sinua. Rukoile häneltä apua. Saatat yllättyä 
siitä, millaisia ihmeitä hän voikaan tehdä. 

 

Kiitos Jeesus terveydestä ja elämän lahjasta. Kiitos, että sinun luoksesi voi aina tulla 
ihan million  vain, olipa arkipäivä tai pyhäpäivä.  Kiitos, että haluat ja voit auttaa meitä 
jokaista ja ratkaista ongelmat. Isä siunaa meitä ja perheitämme. Auta jokaista, jolla on 


