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Eräänä päivänä Jeesus 
opetti järven rannalla.  
Paljon ihmisiä tuli 
häntä kuulemaan.  

Väkijoukko kasvoi 
liian suureksi.  

Mitähän Jeesus 
tekisi?



Jeesus kiipesi lähellä olevaan 
veneeseen.  Nyt hän näki 
ihmiset ja he näkivät 
Jeesuksen ja kuulivat 
häntä.



Jeesus alkoi puhua vertauksilla 
– ne olivat kertomuksia 
tavallisista asioista ja 
opettivat ihmisille 
Jumalasta.



“Viljelijä kylvi siemeniä pellollaan.”  
Jeesuksen kertomus oli kuin sanoista 

tehty kuva eikä piirtämällä tehty.



Ihmiset voivat mielessään nähdä 
viljelijän työssään – he olivat 
nähneet sen monta kertaa.



Jotkut siemenistä 
putosivat polulle.  Ja huii!   
Linnut heti nappasivat 
ne suihinsa.



Jotkut siemenet putosivat 
kivikkoiseen peltoon.  Niistä kasvoi 
nopeasti hentovartisia kasveja.  
Kuuma aurinko kuihdutti ne, 

koska ne eivät voineet 
juurtua vähäiseen 
multaan.



Jotkut siemenet juurtuivat 
ohdakkeiden sekaan.  Ne eivät 

tuottaneet jyviä.  Ohdakkeet 
tukahduttivat nuoret 
oraat, eivätkä ne 
saaneet riittävästi 
aurinkoa ja sadetta.



Loput siemenistä putosivat hyvään 
maahan.  Ajan mittaan niistä kasvoi 

terveitä kasveja jotka tuottivat paljon jyviä.  
Viljelijä oli varmasti tyytyväinen.



Kertomuksen lopuksi opetuslapset tulivat 
Jeesuksen luo.  “Miksi sinä opetat meitä 
vertauksilla?” he kysyivät.



Jeesus sanoi, että vertaukset auttavat ihmisiä 
ymmärtämään Jumalaa, jos he todella rakastavat 
Jumalaa.  Ihmiset, jotka eivät rakasta 

Jumalaa, 

eivät niitä 
ymmärrä.



Jeesus selitti vertauksen.  Hän 
sanoi, että siemen on Jumalan Sana.  

Polulle pudonnut siemen on se, joka kuulee, 

mutta ei 
ymmärrä 

Jumalan Sanaa.  

Saatana saa 
heidät 

unohtamaan 
mitä Jumala 

sanoi.



Jotkut ihmiset ottavat Jumalan Sanan 
nopeasti vastaan.  He ovat kuin kiviseen maahan 

pudonneet siemenet.  Mutta heti kun joku pilkkaa 
heitä tai tuottaa heille vaikeuksia 
koska he rakastavat Jumalaa, 

tapahtuu jotakin 
surullista.



Nämä ihmiset, jotka iloissaan alkoivat seurata 
Jeesusta, kääntyvät pois eivätkä enää noudata 
Jumalan Sanaa.  He eivät halua maksaa 
sitä hintaa, mikä Jumalan seuraamisesta 
aiheutuu.  Valitettavasti he mieluummin 
ovat ystävilleen mieliksi.



Vertauksen 
ohdakkeet 

ovat kuin 
tämän maailman 
huolet ja rakkaus 
rahaan, mitkä 
täyttävät joidenkin 
ihmisten elämän.  Heillä 
on niin kova kiire hankkia 
lisää rahaa ja muuta 
omaisuutta, että he 
jättävät Jumalan  
elämästään pois.



Mutta hyvään maahan pudonnut siemen, joka 
antoi paljon satoa, on kuin Jumalan Sana, joka 
valtaa ihmisten sydämen ja muuttaa heidän 
elämänsä.  Nämä ihmiset palvelevat ja 
kunnioittavat Jumalaa.



Ihmisjoukot eivät halunneet mennä kotiin.  
Monet halusivat seurata Jumalaa ja olla Hänelle 
mieliksi.  Jeesuksen vertaukset auttoivat heitä 
ymmärtämään kuuliaisuutta Jumalalle.



Maanviljelijä ja kylvösiemen

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Matt. 13

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.” 
Ps. 119:130



Loppu



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet.
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti.
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16


