
Jeesuksen kohtaamia ihmisiä 

Opettajalle 

Jaa Raamatun kohdat oppilaille. Tekstejä voi olla oppilasmäärän mukaan myös tuplamäärä, mutta jokainen 

oppilas miettii, kenet Jeesus kohtaa, mitä hänestä saat selville ja miten Jeesus kohtelee tätä ihmistä. 

Tehtävä voidaan antaa myös Raamatun kohta -hakutehtävänä. 

 

Luuk.19:1-5 

1 Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. 2 Siellä asui mies, jonka nimi oli 

Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. 3 Hän halusi nähdä, mikä mies 

Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. 4 Niinpä 

hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen 
Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. 5 Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös 

ja sanoi: "Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun 

kodissasi."  

Mark. 10:13-16 

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14 

mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun 

luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15 Totisesti: 

joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." 16 Hän 

otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. 

Matt. 3: 18-19 

Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen 

Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 

17 Jeesus sanoi heille: "Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten 

kalastajia." 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. 

 

Matt. 8: 5-9 

Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä  

6. ja sanoi: "Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa 

vaivoissa". 7. Hän sanoi hänelle: "Minä tulen ja parannan hänet". 8. Mutta 

sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun 

kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. 9. Sillä minä 

itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä 

sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 

'Tee tämä', ja hän tekee." 
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Luuk. 10:38-42 

 
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan 

nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. 39 Martalla oli sisar, Maria. 

Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. 40 

Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: 

"Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? 

Sano hänelle, että hän auttaisi minua." 41 Mutta Herra vastasi: "Martta, Martta, sinä 
huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. 42 Vain yksi on tarpeen.* Maria on 

valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois."  
 

Mark. 12: 41-44 

Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. 
Monet rikkaat antoivat paljon. 42 Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi 

pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. 43 Jeesus kutsui opetuslapset luokseen 

ja sanoi heille: "Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään 

toinen. 44 Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä 

hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi."  
 

 

Opettajalle 

Sakkeus: publikaani eli tullimies. Jeesuksen aikalaiset eivät pitäneet tullimiehistä, koska he keräsivät tullia 

roomalaisille ja saivat myös ottaa oman palkkansa keräämistään tullimaksuista. 

Lapset: Lapsia ei arvostettu millään tavoin. Siksi opetuslapsetkin ajoivat lapsia pois, jotta he eivät olisi 

häirinneet Jeesusta. 

Simon ja Andreas: kalastajia ja aivan tavallisia miehiä. Simonista eli Pietarista tuli kuitenkin Jeesuksen 

tärkein opetuslapsi ja seurakunnan johtaja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.  

Sadanpäämies: roomalainen sotilas. Heitäkään ei arvostettu, koska hän kuului vieraaseen kansaan eikä ollut 

uskonnoltaan juutalainen. Lisäksi roomalaiset olivat miehittäneet Palestiinan, Jeesuksen kotimaan. 

Martta ja Maria: naisia. Naisten asema oli Jeesuksen aikana huono, etenkin elleivät he olleet naimisissa. 

Jeesus kuitenkin hyväksyi lähipiiriinsä lukuisia naisia. 

Leskivaimo: Leski on henkilö, jonka puoliso on kuollut. Leskivaimon asema saattoi olla todella huono, ellei 

hänellä ollut poikaa, joka huolehtisi hänestä.  

Jeesuksen ajattelu ja toimintatapa on ollut aikanaan hyvin radikaali. Hänen viestinsä on, että Jumalalle 

jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä. Sittemmin se on vaikuttanut paljon länsimaiseen ajatteluun tasa-

arvosta. 
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