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1.1 JEESUS KOHTAA VEROKARHUN (Matt. 9:9-13)
Aluksi: Jeesuksen ajan juutalaisille yhdessä aterioiminen oli ystävyyden merkki. Uskonnolliset 
ihmiset halveksivat veronkerääjiä eli publikaaneja, koska he olivat miehitysvallan palveluksessa ja 
rikastuivat ammattinsa varjolla. Matteusta pidetään tämän evankeliumin kirjoittajana, jota juuri nyt 
olemme tutkimassa. 

1. • Kuvittele veronkerääjä Matteuksen arkipäivää. Mitä hyvää, mitä huonoa siihen ehkä 
sisältyi? 

• Millainen luulet Matteuksen Jumala-suhteen olleen silloin, kun hän toimi publikaanin 
virassa? 

• Mitä Matteus ehkä oletti Jeesuksen sanovan, kun tämä astui sisälle hänen toimistoonsa? 

2. • Miksi Jeesus ei kysynyt Matteukselta: "Tahtoisitko tulla opetuslapsekseni?" 

• Miltä luulette Matteuksesta tuntuneen, kun kuuluisa opettaja ja ihmeidentekijä pyysi 
häntä joukkoonsa? 

• Miksi Jeesus halusi saada opetuslapsijoukkoonsa myös yhden publikaanin, vaikka hyvin 
tiesi, että häntä tultaisiin siitä kritisoimaan? 

• Miksi Jeesus tahtoisi/tahtoi tehdä sinusta opetuslapsensa? 

3. • Mitä Matteuksen työtoverit ehkä ajattelivat, kun tämä lopetti yhtäkkiä työnsä siivoamatta 
edes työpöytäänsä? 

• Miten Matteuksella oli rohkeutta luopua hyvästä työpaikastaan ja säännöllisistä 
tuloistaan? 

4. • Mitä Matteus sai niiden asioiden sijaan, jotka hän menetti lähtiessään Jeesuksen 
seuraan? 

• Jeesus sanoo nyt sinullekin, ehkä ensimmäistä, ehkä sadannetta kertaa: "Seuraa minua!" 
Mitä sinä hänelle vastaat? 

5. • Kun Matteus, perheenisä, oli tullut uskoon, miten hänen vaimonsa ja lastensa elämä 
muuttui? 

• Miksi Matteus tahtoi järjestää illalliskutsut Jeesukselle ja pyytää mukaan myös entiset 
kollegansa (10)? 

6. • Mainitse meidän yhteiskunnastamme ryhmiä, joiden kanssa säädylliset ihmiset eivät 
tahdo olla missään tekemisissä? 

• Miksi Jeesus tahtoi seurustella kaikenlaisten ihmisten kanssa? 

7. • Mitä Jeesus tarkoitti jakeilla 12-13? 

• Kumpaan näistä kahdesta ryhmästä sinä tunnet kuuluvasi: terveisiin vai sairaisiin, 
(van)hurskaisiin vai syntisiin? (Voit vastata hiljaa mielessäsi.) 

• Mieti tämän tekstin pohjalta, miksi sinun elämässäsi on ollut sairautta ja syntiä? 

8. • Miksi on joskus helpompaa uhrata jotain Jumalalle kuin osoittaa armahtavaisuutta 
lähimmäistään kohtaan (13)? 

9. • Miksi Jeesus, "lääkäri", piti lyödä sairaudella? Miksi hänet, ainoa vanhurskas, piti lukea 
syntisten joukkoon? (Vrt. Jes. 53:10-12) 

Ilosanoma: Vetäjä lukee Jes. 53:10-12. Jeesus itse oli täydellinen uhri - siksi Jumala ei enää halua 
meiltä muuta uhria kuin että käytämme elämämme lähimmäisen palvelemiseen. 
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1.2 JEESUS KOHTAA HÄTÄÄNTYNEEN ISÄN (Mark. 9:14-29)
Aluksi: Ihmistä, jonka sydämessä asuu paha henki, kutsutaan riivatuksi. Tämä on eri asia kuin 
mielisairaus, epilepsia jne. Jeesukseen uskovan, kastetun ihmisen sydämessä ei voi pahaa henkeä, 
koska siellä asuu jo Pyhä Henki. Luukkaan mukaan pahan hengen vaivaama poika oli vanhempiensa 
ainoa lapsi (Luuk. 9:38). 

1. • Kuvitelkaa, millaista isän elämä oli ollut sen jälkeen, kun hänen poikansa joutui pahan 
hengen valtaan (17-18, 20-22). (Millaiset olivat ehkä vanhempien keskinäiset välit, 
suhde naapureihin, suhde Jumalaan, tulevaisuuteen, parantamisyritykset jne.) 

• Millaista pojan elämä oli ollut verrattuna hänen ikätoveriensa elämään? 

2. • Mikä isälle oli ehkä kaikkein vaikeinta jakeiden 14-18 kuvaamassa tilanteessa? Entä 
pojalle? 

3. • Ketä Jeesus tarkoitti epäuskoisella sukupolvella, jota hänen oli hyvin vaikea kestää (19)? 

• Miksi Jeesus koki ihmisten epäuskon niin vaikeana nimenomaan tässä tilanteessa? 

4. • Miksi isä sisällyttää itsensäkin avunpyyntöönsä: "Sääli meitä ja auta!" (22) 

5. • Jakeessa 23 Jeesus näyttäisi vaativan isältä vankkumatonta uskoa. Miksi? 

• Miltä sinusta tuntuisi, jos joku vaatisi sinulta täydellistä uskoa silloin, kun sinulla jo 
valmiiksi on paha olla? 

6. • Mitä isä uskoi Jeesuksesta, mitä taas epäili huutaessaan jakeen 24 sanoja? 

• Mitä sinä uskot ja mitä epäilet huutaessasi Jeesukselta apua lastesi (tai muiden 
läheistesi) ongelmiin? 

7. • Onko isän huuto mielestäsi osoitus pelastavasta uskosta vai ei - perustele kantasi. 

• Milloin tämä isä mielestänne tuli uskoon - keskustelkaa eri vaihtoehdoista? 

8. • Miksi Jeesus auttoi tätä perhettä, vaikkei isällä sen enempää kuin pojallakaan ollut 
vankkumatonta uskoa? 

• Kenen uskon perusteella tämä ihme tapahtui? 

• Minkä verran siis tarvitaan uskoa, että Jeesus voisi auttaa sinun lapsiasi (tai muita 
rakkaitasi) heidän vaikeuksissaan? 

9. • Mahdollisesti isä luuli poikansa kuolleen, kun tämä makasi elottomana maassa (26). 
Miksi hänen piti kokea vielä tuokin kauhun hetki, ennen kuin hän saattoi nähdä 
Jeesuksen avun? (Mitä isältä olisi jäänyt oppimatta, jos apu olisi tullut heti, kun hän sitä 
pyysi?) 

• Miksi Jeesus antaa joskus meidänkin joutua epätoivon partaalle, ennen kuin puuttuu 
asioiden kulkuun? (Mitä sinulta olisi jäänyt oppimatta, jos apu olisi tullut heti, kun sitä 
pyysit?) 

10. • "Jeesus tarttui häntä kädestä ja hän nousi" (27). Aseta hän-sanan paikalle sen ihmisen 
nimi, josta sinä nyt eniten huolta kannat. Mitä lause näin luettuna sinulle merkitsee? 

Ilosanoma: Kun Jeesus itse joutui pahojen ihmisten ja paholaisen kidutettavaksi, niin hän kuitenkin 
uskoi Taivaallisen Isänsä voimaan ja rakkauteen yhtään epäilemättä. Hänen uskonsa perusteella 
saamme mekin, epäilyksistämme huolimatta, Jumalalta avun itsellemme ja rakkaillemme. 
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1.3 JEESUS KOHTAA SYYLLISEN (Luuk. 7:36-50)
Aluksi: Juutalaisessa kulttuurissa oli tuohon aikaan suuri häpeä, jos nainen paljasti hiuksensa 
julkisesti. Jakeet 44-46 kuvaavat, miten kunnioitettu vieras yleensä toivotettiin tervetulleeksi. 
Fariseus tarkoittaa juutalaista uskovaista, joka otti uskonsa vakavasti. 

1. • Mitä olivat ehkä fariseus Simonin elämän ilon- ja surun aiheet? 

• Miksi Simon ei pessyt eikä pesettänyt palvelijoillaan Jeesuksen jalkoja, vaikka oli 
kutsunut hänet kotiinsa (36, 44-46)? 

• Mitä tarkoitusta varten luulette Simonin yleensä kutsuneen Jeesuksen kotiinsa? 

2. • Kaikki paikalla olijat tunsivat naisen, koska hän oli kaupungin ilotyttö (37)? Miettikää, 
millaista tämän naisen elämä oli ollut, kun hän oli vielä lapsi ja nuori. Mikä oli ehkä 
tehnyt hänestä prostituoidun? 

• Minkä verran luulette tämän naisen tienneen oikeasta rakkaudesta? 

3. • Alabasteripullo täynnä tuoksuöljyä oli melko arvokas. Miettikää eri syitä, mitä tarkoitusta 
varten nainen oli nuo rahat säästänyt ja pullon ostanut? 

4. • Miksi tämä ilotyttö tahtoi tavata Jeesuksen ja juuri sinä päivänä - täytyihän hänen 
tietää, ettei hän saisi osakseen lämmintä vastaanottoa fariseuksen talossa? 

• Mikä sai naisen toivomaan, ettei Jeesus torjuisi hänen lähestymisyritystään? 

5. • Miksi nainen tahtoi koskettaa Jeesusta? 

• Mitä tapahtuu, kun inhoamamme ihminen tai jokin muu olio koskettaa meitä? 

• Mitä tapahtui, kun nainen kosketti Jeesusta? 

6. • Mikä sai naisen itkemään niin paljon, että Jeesuksen jalat kastuivat? 

• Nainen ei sanonut yhtään sanaa koko episodin aikana, mutta mitä hänen käytöksensä 
sanoi? 

7. • Jakeissa 41-42 Jeesus kertoo pienen vertauksen rahanlainaajasta. Siinä hän vertaa 
syntiä velkaan. 500 denaaria vastaa puolentoista vuoden ja 50 denaaria puolentoista 
kuukauden palkkaa. Paljonko sinä arvelet olevasi Jumalalle velkaa synneistäsi? (Voit 
vastata myös hiljaa mielessäsi.) 

• Mitä Vapahtaja tahtoi opettaa Simonille tämän vertauksen kautta? 

• Mitkä olivat ne Simonin synnit, joita hän ei itse ollut itsessään huomannut? 

8. • Mikä tuli naisen elämässä ensin: hänen uskonsa Jeesukseen vaiko hänen rakkautensa 
tätä kohtaan? Perustele tekstillä! 

• Jos sinä olet joskus tuntenut rakastavasi Jeesusta sydämesi pohjasta, niin millaisessa 
tilanteessa se tapahtui? 

9. • Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka nainen oli velkaa Jumalalle? 

• Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka Simon oli velkaa Jumalalle? 

10. • Jeesus tuntee kaikki sinun syntisi ja kaikesta huolimatta hän sanoo sinullekin jakeiden 
48 ja 50 sanat. Mitä sinä vastaat hänelle? 
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1.4 JEESUS KOHTAA LUUSERIN (Mark. 5:25-34)
Aluksi: Mooseksen lain mukaan verenvuodon kestäessä nainen on kultillisesti saastainen. Kukaan ei 
saa koskea häneen eikä edes esineeseen, jota hän on ensin koskettanut. Temppeliin ei tässä tilassa 
olevan naisen ole lupa mennä (3. Moos. 15). 

1. • Jos tekstimme nainen oli noin 30-40-vuotias, hän oli menettänyt terveytensä verrattain 
nuorena. Mitä seurauksia tästä sairaudesta tuli hänen elämäänsä, jos hän oli naimisissa? 
Entä jollei hän ollut naimisissa? 

• Mitä seurauksia jatkuvasta verenhukasta on ruumiinkunnolle? 

• Mitä tuollainen sairaus vaikuttaa naisen omanarvontuntoon? 

2. • Mitä tämä nainen oli ehkä ajatellut Jumalasta sairastuttuaan nuorella iällä tällaiseen 
tautiin? 

• Miten naisen Jumala-suhde oli mahdollisesti muuttunut pitkien sairauden vuosien 
aikana? 

3. • Jakeesta 26 käy ilmi, että naisella oli ollut omaisuutta. Miettikää eri vaihtoehtoja, mistä 
hän oli rahansa saanut ja mihin käyttöön rahat oli alun perin tarkoitettu? 

4. • Voimme arvata, että tuon ajan lääkäreiden ammattitaito ei ollut kovin korkeata luokkaa. 
Miksi luulette parantumisen olleen tälle naiselle niin tärkeää, että hän suostui yhä 
uudestaan heidän puoskarointiinsa ja jopa käytti siihen kaikki rahansa (26)? 

• Mitä nainen ehkä tässä vaiheessa ajatteli lääkäreistä ja parantajista yleensä (26)? 

• Mikä oli Jeesuksen ja muiden parantajien ero? 

5. • Miten tämä lääkäreihin pettynyt nainen voi olla varma, että hän paranee vain 
koskettamalla Jeesuksen viittaa (28)? 

• Oletko sinä yhtä varma kuin tekstimme nainen, että Jeesus voi helposti ratkaista 
pahimmankin ongelmasi? 

6. • Miksi nainen ei pyytänyt ääneen Jeesukselta apua, kuten muut sairaat? 

• Miksi nainen valitsi nimenomaan koskettamisen parantumiskeinokseen? 

7. • Miten Jeesus voi tietää, että hänen viittansa poimuun koskettiin kevyesti? 

• Miksi Jeesus ei päästänyt naista palaamaan kotiinsa hänen kanssaan keskustelematta? 

8. • Mitä nainen ehkä ajatteli kuullessaan Jeesuksen kysymyksen (30)? 

• Mitä nainen näki Jeesuksen silmissä, kun tämä kääntyi ympäri ja katsoi häntä (32)? 

9. • Nainen ei ollut aikonut sanoa Jeesukselle sanaakaan, ja kuitenkin hän loppujen lopuksi 
kertoi tälle "totuudenmukaisesti kaiken" (33). Minkä kaiken? 

• Oletko sinä koskaan kertonut Jeesukselle "totuudenmukaisesti kaiken" itsestäsi ja 
ongelmistasi? Ellet ole, niin miksi et? 

10. • Jae 34 voidaan kääntää kahdella tavalla: "Sinun uskosi on pelastanut/parantanut sinut." 
Miksi Jeesus tahtoi saada naiselle sanotuksi nimenomaan tämän asian? 

• Miksi Jeesus kutsui tätä naista "tyttärekseen", vaikka oli suunnilleen samanikäinen 
hänen kanssaan? 

Ilosanoma: Jeesus itsekin tuli kerran kultillisesti saastaiseksi, niin että saastutti ne, jotka häneen 
koskivat. Tämä tapahtui silloin, kun hänen verensä vuoti maahan ruoskittaessa ja ristillä. Tämä 
hinta piti Vapahtajan maksaa naisen pelastamisesta - ja sinun pelastamisestasi! 
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1.5 JEESUS KOHTAA EPÄILIJÄN (Joh. 20:19-29)
Aluksi: Tuomaan sanoja on kirjoitettu Uuteen testamenttiin vain kolmesti. Vetäjä lukee 11:7-8,16 ja 
14:5-6. 

1. • Mitkä olivat Tuomaan luonteen hyvät puolet? Entä huonot? 

• Miksi luulette Jeesuksen valinneen tällaisen miehen opetuslapsekseen? 

• Miettikää eri selityksiä siihen, miksi Tuomas ei ollut yhdessä muiden opetuslasten kanssa 
pääsiäispäivän iltana. 

2. • Mikä oli Jeesuksen opetuslasten tilanne pääsiäispäivän iltana (19)? 

3. • Miksi Tuomas oli päättänyt olla uskomatta ylösnousemukseen, vaikka seuraavat kolme 
asiaa todistivat sen puolesta: Vanhan testamentin ennustukset, Jeesuksen omat 
ennustukset ja hänen kymmenen parhaan ystävänsä yksimielinen todistus (25)? 

• Kumpi on mielestänne ymmärrettävämpää, sekö ettei Tuomas olisi uskonut 
ylösnousemukseen kaikkien em. todisteiden perusteella, vai sekö ettei hän sittenkään 
uskonut? 

4. • Mikä on sinun elämässäsi se asia, jota sinun on kaikkein vaikeinta uskoa näkemättä? 

5. • Seuraavan viikon ajan Tuomas oli iloitsevien opetuslasten joukossa ainoa, jolla ei ollut 
mitään syytä iloon. Mitä Tuomas ehkä ajatteli tulevaisuudestaan? 

• Miksi Tuomas pysytteli opetuslasten joukossa, eikä lähtenyt omille teilleen? 

• Mitä Tuomaalle olisi tapahtunut, jos hän olisi lähtenyt tässä vaiheessa tiehensä? 

• Mitä meille tapahtuu, jos me jätämme kristittyjen yhteyden juuri silloin, kun huomaamme 
epäilevämme kristinuskon totuutta? 

6. • Mitä luulette Tuomaan ajatelleen, kun hän viikon kuluttua kuuli omat sanansa Jeesuksen 
suusta (27)? 

• Luuletteko että Tuomas pisti sormensa Jeesuksen arpiin? Perustelkaa vastauksenne. 

• Mitä uutta Tuomas oivalsi Jeesuksen ristin merkityksestä tämän tapauksen kautta? 

7. • Tuomas on ensimmäinen Uuden testamentin henkilö, joka kutsuu Jeesusta Jumalaksi - ei 
siis vain Jumalan Pojaksi (28). Miksi on niin tärkeää uskoa, että Jeesus itsekin on Jumala? 

• Voitko sinä esittää Jeesukselle saman uskontunnustuksen kuin Tuomas? 

8. • Mitä jae 29 sanoo sinulle henkilökohtaisesti tänään? 

• Miksi Jumalan apuun ja armoon on uskottava jo silloin, kun ei niitä vielä näe eikä koe? 

9. • Miten Jeesus tämän tekstin mukaan suhtautuu ihmiseen, joka ei voi häneen uskoa, vaikka 
tahtoisi? 

• Mikä ero on Tuomaan uskolla ja niiden liberaaliteologien uskolla, jotka väittävät että 
Jeesuksen ruumis jäi hautaan? 

• Mikä ero on uskolla, joka taistelee epäilyksiä vastaan verrattuna uskoon, joka ei koskaan 
epäile? 

Ilosanoma: Jeesus joutui uskomaan ristillä näkemättä. Hän koko tuolla hetkellä vain Jumalan 
vihaa, ja nimitti silti Jumalaa omaksi Jumalakseen (Matt. 27:46). Näin hän kärsi kaikkien epäilevien 
tuomasten epäuskon rangaistuksen ja voi nyt heitä auttaa. 
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2.1 JEESUS KOHTAA HALVAANTUNEEN (Markus 2:1-12)
Aluksi: Talot olivat tuohon aikaan Israelissa tasakattoisia, kalkkikivestä ja tiilestä rakennettuja. Ne 
olivat ilmeisesti helpommin purettavia kuin suomalaiset vastineensa. Katolle mentiin ulkokautta 
portaita pitkin. Ihminen halvaantuu yleensä keski-iässä tai sitä vanhempana aivoverenvuodon 
seurauksena. Ihmisen Poika tarkoittaa Jeesusta itseään. 

1. • Kuvitelkaa halvaantuneen miehen jokapäiväistä elämää, mitä vaivoja ja hankaluuksia 
siihen sisältyi? (Millaista huolenpitoa mies tarvitsi? Miten hänen ihmissuhteensa 
muuttuivat, kun hän sairastui? Mitä tulevaisuuden suunnitelmia tai unelmia hänelle ehkä 
oli? Mikä oli hänen elämänsä tarkoitus?) 

• Kuvitelkaa sen perheenjäsenen elämää, joka joutui hoitamaan tätä miestä? 

2. • Jakeesta 5 käy ilmi, että mies oli tehnyt syntiä. Mihin synteihin ihminen voi langeta 
liikuntakyvyttömänäkin? 

• Keskustelkaa aiheesta: tekeekö sairaus meistä parempia vai pahempia ihmisiä? 

3. • Keitä kantajat olivat - miettikää eri vaihtoehtoja? 

• Mikä sai kantajat niin päättäväisiksi kuin jakeissa 3-4 kerrotaan? 

• Miettikää halvaantuneen kuljettamista kotiportilta kaupungin läpi ja aina katolle asti. Mikä 
kantamisessa oli hankalaa, entä katolle pääsemisessä? Millaisia työkaluja miehet 
tarvitsivat, mistä he ne saivat? Miten kauan operaatioon meni aikaa? Millaisia 
huomautuksia huoneesta kuului operaation kestäessä? 

4. • Kantajat olivat tuoneet ystävänsä Jeesuksen parannettavaksi. Miksi Jeesus antoikin 
hänelle ensin synninpäästön (5)? 

• Miksi Jeesus toimi nimenomaan tässä järjestyksessä? 

• Mitä synninpäästö merkitsi halvaantuneelle miehelle? 

5. • Kuvittele, että sinä toisit Jeesuksen eteen vaikeinta ongelmaasi, ja hän vastaisikin sinulle 
sanomalla: "Poikani/tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi." Tulisitko iloiseksi vai 
surulliseksi? 

• Jos voisit valita, kumman valitsisit: hyvän omantunnon, mutta ongelmasi yhä 
ratkaisematta, vai ongelman ratkaisun, mutta synnit yhä omallatunnollasi? 

• Miten halvaantuneen asenne hänen sairauteensa muuttui, kun sydän oli kevyt 
anteeksiantamuksen tähden? 

6. • Kenen uskosta Jeesus puhuu jakeen 5 alussa - katsokaa lauserakennetta. 

• Millä hetkellä halvaantunut mies itse tuli uskoon? 

7. • Vastatkaa siihen kysymykseen, jonka Jeesus esittää jakeessa yhdeksän. 

• Mitä Jeesukselle maksoi, että hän paransi miehen sairauden? Mitä Jeesukselle maksoi, 
että hän antoi miehelle hänen syntinsä anteeksi? 

8. • Tämä teksti puhuu paitsi uskosta, myös epäuskosta. Miksi lainopettajat eivät tahtoneet 
uskoa, että Jeesus voi antaa ihmisille anteeksi heidän syntinsä? 

9. • Miten me voisimme "kantaa" Jeesuksen eteen ne ystävämme, jotka eivät voi tai tahdo 
tulla omin jaloin hänen luokseen? (Missä he voisivat kohdata hänet?) 

Ilosanomakysymys: 

10. • Jeesus on johdattanut sinut tähän raamattupiiriin ennen kaikkea siksi, että voisi sanoa 
sinulle: "Poikani/ tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi." Mitä nämä sanat 
sinulle juuri tässä elämäntilanteessa merkitsevät? 
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2.2 JEESUS KOHTAA TOIVOTTOMAN TAPAUKSEN (Mark. 5:1-20)
Aluksi: Tekstimme mies oli ilmeisesti ei-juutalainen pakana, koska hän asui Genesaretin järven 
itärannalla. Pakanat kasvattivat sikoja ja söivät niiden lihaa, juutalaisille sika taas oli saastainen 
eläin. Saastaiset henget menevät ihmiseen usein epäjumalanpalveluksen kautta. Legioona tarkoitti 
6000 roomalaisen sotilaan yksikköä. 
Ehkä meidän lähipiirissämme ei ole riivattuja, mutta varmaan me kaikki tunnemme ihmisiä, joita 
koko heidän ympäristönsä pitää toivottomina tapauksina. 

1. • Jakeesta 19 käy ilmi, että saastaisen hengen valtaan joutuneella miehellä oli omaisia. 
Mitä miehen omaiset olivat yrittäneet tehdä hänen pelastamisekseen? 

• Mikä oli ehkä miehen vaimolle, lapsille ja vanhemmille pahinta tässä tilanteessa (3-5)? 

• Millaiset ihmiset meidän aikanamme tuntuvat yhtä "toivottomilta tapauksilta" kuin tämä 
mies? 

2. • Mitkä jakeissa 3-7 kuvatuista asioista mies teki omasta halustaan, mitä pahojen henkien 
vaikutuksesta? 

• Mikä ristiriita sisältyy miehen käytökseen? 

• Mitä mies oikein tahtoi Jeesuksesta (6-7)? 

3. • Mitä mies tiesi edeltäkäsin Jeesuksesta ja mistä hän oli ehkä tietonsa saanut (7)? 

4. • Mitä Jeesuksen ja henkien välinen keskustelu meille opettaa henkimaailman 
voimasuhteista (8-13)? 

• Miksi Jeesus antoi hengille luvan tehdä, kuten ne pyysivät? 

• Ehkä meidän joukossamme on joku, joka pelkää henkiä, kummituksia tai pimeää. Minkä 
lohdutuksen tämä teksti voi antaa sellaiselle ihmiselle? 

5. • Miksi gerasalaiset eivät iloinneet vähääkään siitä, että heidän naapurinsa oli tullut 
terveeksi (14-17)? 

• Paljonko 2000 sikaa maksaisi nykyrahassa 

• Miten sinä suhtautuisit Jeesukseen, jos hän tuhoaisi omaisuutesi pelastaakseen yhden 
ihmisen? 

6. • Miten moni asia muuttui miehen elämässä? 

• Mitä luulette miehen ajatelleen jälkeen päin niistä epätoivon vuosista, jotka hän asui 
haudoissa? (Miten Jeesus muutti tämän miehen elämän miinus-merkin isoksi plussaksi? 

7. • Miksi Jeesus ei tahtonut miehen lähtevän seuraansa (18-19)? 

• Miksi Jeesus käski tätä pakanaa levittämään tietoa tapahtuneesta, vaikka kielsikin 
yleensä juutalaisia vaikenemaan kokemistaan ihmeistä? 

8. • Jeesus sanoo tänään jakeen 19 sanat meille kaikille. Mitä ne sinulle omassa 
elämäntilanteessasi merkitsevät? (Mieti, mitä Jumalan suuria tekoja Jeesus tahtoisi sinun 
omaisillesi kertovan?) 

• Miten sinun tämän tekstin mukaan pitäisi suhtautua siihen ihmiseen, jota pidät 
toivottomansa tapauksena? 

Ilosanoma: Tämän ottelun Saatanan kanssa Jeesus voitti pistein 10-0 – ja kuitenkin hän näytti 
häviävän tälle Golgatalla. 
Vetäjä lukee Jes. 52:14 ja 53:3. Huomaamme, että Jeesus muistutti hyvin paljon gerasalaista 
miestä ristillä riippuessaan. Sillä hetkellä legioona pahoja henkiä sai luvan hyökätä hänen 
kimppuunsa kiduttamaan häntä. Näin tapahtui, koska hän sillä hetkellä oli vastuussa meidän 
jokaisen synneistämme Jumalan edessä. 
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2.3 JEESUS KOHTAA ONNISTUNEEN YKSILÖN (Markus 10:17-27) 
Aluksi: Matteus kutsuu tekstimme miestä nuorukaiseksi (19:22) ja Luukas sanoo hänen olleen 
korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa, ilmeisesti korkean neuvoston jäsenenä (18:18). Tämä 
nuori poliitikko oli siis menestynyt todella hyvin elämässään. Huomatkaa, etteivät miehet yleensä 
juosseet eivätkä polvistuneet ajanlaskumme alun Israelissa. 

1. • Mikä sai tämän menestyneen poliitikon käyttäytymään niin epätavallisesti kuin mistä jae 
17 kertoo? 

• Millä perustella mies uskoi Jeesuksen tietävän vastauksen kysymykseensä, vaikka ei 
ilmeisesti pitänytkään häntä Jumalana (17b-18)? 

2. • Miksi miehellä ollut varmuutta pelastuksesta, vaikka hän oli noudattanut Jumalan käskyjä 
koko ikänsä? 

• Mistä syystä meilläkään ei aina ole varmuutta siitä, mitä meille kuoleman jälkeen 
tapahtuu? 

3. • Moni poliitikko joutuu suuriin kiusauksiin rahan ja naisten suhteen. Mikä voisi olla syynä 
siihen, että tämä mies oli selvinnyt kaikista kiusauksista lankeamatta yhtään ainoata 
kertaa (19-20)? 

• Huomatkaa, että Jeesuksen mukaan käskyjä on noudatettava myös ajatuksissa ja 
sanoissa, ei vain teoissa. Luuletteko, että mies oli tehnyt niin (19-20)? 

• Voisitko sinä vastata Jeesukselle samalla tavalla kuin nuori poliitikko vastasi? 

4. • Mieheltä puuttui vielä yksi asia. Ehdottakaa eri vaihtoehtoja, mikä se asia oli (21)? 

5. • Millaisia asioita ihmiset yleensä pitävät aarteenaan (21)? 

• Tekstimme miehellä oli kaksi aarretta maan päällä. Mitä ne olivat? *Miten aarretta 
voidaan koota taivaaseen? 

• Vertaa taivaassa ja maan päällä olevaa aarretta keskenään? Mitä eroja niiden välillä on? 

6. • Miehellä oli luultavasti perhe ja vanhat vanhemmat elätettävänään. Mitä heille olisi 
tapahtunut, jos hän olisi noudattanut Jeesuksen käskyä jakeessa 21? 

• Voisitko sinä uskoa vastaavassa tilanteessa, että Jumala kyllä pitää tavalla tai toisella 
huolen vaimostasi, lapsistasi ja vanhemmistasi? 

• Voisitko sinä luopua koko omaisuudestasi ja pankkitilistäsi, jos se olisi Jeesuksen 
seuraamisen ehto? 

7. • Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi toivottanut tämän miehen tervetulleeksi 
opetuslapsijoukkoonsa ilman yhtään ehtoa? 

• Jakeen 21 mukaan Jeesus katsoi nuorta poliitikkoa ja rakasti häntä. Miksi hän sitten sanoi 
miehelle niin kovat sanat, että tämä läksi pois? 

8. • Mitä vaihtoehtoja miehelle jäi, kun hän huomasi, ettei pysty luopumaan aarteestaan? 

• Miten Jeesus olisi ehkä reagoinut, jos mies olisi tunnustanut rakastavansa rahaa 
enemmän kuin Jumalaa, ja pyytänyt sitä anteeksi? 

9. • Vertaa toisiinsa sitä vastausta, jonka Jeesus antoi rikkaalle nuorukaiselle siihen 
vastaukseen, jonka hän antoi Pietarille (27). 

• Keskustelkaa aiheesta: Onko Jumalalle mahdollista pelastaa maalliseen aarteeseensa 
sidottu ihminen vai eikö ole? 

Ilosanoma: Jeesus luopui taivaallisesta aarteestaan tullessaan tänne maan päälle. Ristillä häntä 
kohtasi aarteeseensa ja epäjumaliinsa sidotun ihmisen rangaistus – sinun sijastasi. 
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2.4 JEESUS KOHTAA EPÄTOIVOISEN ÄIDIN (Matteus 15:21-28)
Aluksi: Kanaanilaiset olivat vanhastaan juutalaisten arkkivihollisia. Tyros ja Sidon sijaitsevat 45-60 
km päässä Galileasta. Jeesus ei tahtonut kenenkään tietävän tästä ulkomaanmatkasta (Mark. 7:24). 
Vetäjä kertokoon piirin aluksi lyhyesti pääasiat kuningas Daavidista (22). 

1. • Kuvitelkaa, millaista tämän äidin arkipäivä oli ollut, ja millaisia olivat hänen 
ihmissuhteensa (suhde tyttäreen, mieheen, toisiin lapsiin, naapureihin jne.). 

• Mistä äiti ehkä syytti itseään? 

• Keitä ovat meidän aikamme äitejä, joilla on sydämessään yhtä suuri tuska kuin tällä 
naisella? 

2. • Kanaaninlaisnainen tiesi Jeesuksesta seikan, mistä useimmat juutalaisetkaan eivät olleet 
perillä: että hän nimittäin oli Daavidin poika (22). Miten luulette hänen päässeen selville 
tästä tosiasiasta? 

• Miksi tämä äiti pyysi armoa itselleen (22)? 

3. • Mitkä olivat Jeesuksen kolme ensimmäistä vastausta kanaanilaisnaisen tuskanhuutoon 
(23-26)? 

• Yleensä Jeesus otti sydämellisesti vastaan kaikki avuntarvitsijat. Miksi hän sitten 
suhtautui töykeästi tähän naiseen? 

• Mitä sinä tekisit, jos Jeesus kohtelisi sinua, kuten hän kohteli tätä naista? 

4. • Mitä opetuslapset ajattelivat kanaanilaisnaisesta ja koko tilanteesta (23)? 

5. • Miten kanaanilainen äiti suhtautui Jeesuksen näennäiseen torjuntaan (23,25,27)? 

6. • Mitä luulette Jeesuksen sydämessä tapahtuneen silloin, kun hän vaikeni naisen 
kärsimyksen edessä? 

• Miksi Jeesus toisinaan vaikenee myös meidän avunhuutojemme edessä? 

• Miksi jokaisen ihmisen uskoa on koeteltava? 

7. • Jeesus ylisti vain kahden ihmisen uskoa, joista toinen oli roomalainen upseeri. Koeta 
löytää tästä tekstistä mahdollisimman monta suuren uskon tuntomerkkiä (28)? 

8. • Miten yleensä ajatellaan suuren uskon syntyvän ihmissydämeen? 

• Vetäjä lukee Mark. 7:30. Miten pakanaäidillä voi olla suuri usko jo ennen kuin hän oli 
nähnyt ihmeen tapahtuvan? 

• Millaisessa tilanteessa me itse kukin tarvitsisimme suurta uskoa? 

8. • Mikä oli Jeesuksen ainoan ulkomaanmatkan tarkoitus? 

Ilosanoma: Riippuessaan ristillä Jeesus joutui uskomaan vaikenevaan Jumalaan, vrt. Ps. 22:2-3, 
25. Sillä hetkellä Jeesuksen usko oli paljolti samanlainen kuin kanaanilaisnaisen usko. Ero noiden 
kahden tilanteessa oli kuitenkin se, että Jeesuksen edessä Jumalan vaikeni vihansa, ei rakkautensa 
tähden. 
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2.5 JEESUS KOHTAA NÄKÖVAMMAISEN (Markus 10:46-52)
Aluksi: Jeesus kävi Jerikossa tiettävästi vain kerran. Se tapahtui hänen ollessaan viimeisellä 
matkalla Jerusalemiin. Jeesus oli suoraan alenevassa polvessa Daavidin poika. Jumala oli luvannut 
Daavidille 1000 vuotta aikaisemmin, että hänen poikansa istuisi iankaikkisesti Israelin valtaistuimella 
(2 Sam. 7:12-16). Maata hallitsevat roomalaiset eivät kuitenkaan sietäneet puhetta Israelin entisistä 
sen enempää kuin nykyisistäkään kuninkaista. Itse asiassa Jeesusta oli nimitetty Daavidin pojaksi 
vain kerran tähän mennessä, ja se oli tapahtunut Israelin rajojen ulkopuolella (Matt. 15: 21-28). 

1. • Mikä mielestäsi siinä olisi pahinta, jos sinun pitäisi elättää itsesi kerjäämällä? 

• Mitä kaikkea ihminen voi oppia elämästä, ihmisistä ja politiikasta istuessaan vuodesta 
toiseen valtatien varrella (46b)? 

• Luuletko, että Bartimaios päätteli itse Jeesuksen olevan Daavidin poika vai kuuliko hän 
sen muilta? Perustele vastauksesi. 

2. • Mistä on osoitusta, ettei kukaan ollut vienyt Bartimaiosta parannettavaksi Jerusalemiin 
(30 km päähän), missä Jeesus kävi säännöllisesti joka vuosi? 

• Mitä eri mahdollisuuksia sokealla kerjäläisellä oli tavoittaa Jeesus, jos tämä joskus sattuisi 
tulemaan Jerikoon? 

3. • Miksi Bartimaios ei pelännyt roomalaisia karjuessaan täysin palkein Daavidin pojan nimeä 
(47)? 

• Millä kahdella tavalla Bartimaioksen huuto muuttui, kun häntä koetettiin vaientaa (47-
48)? 

• Miten Jeesus reagoi Daavidin pojan titteliin? 

4. • Mieti eri syitä, miksi ihmiset tahtoivat vaientaa Bartimaioksen avunhuudon? 

• Mitä ympärillä olevien ihmisten olisi pitänyt tehdä sen sijaan, että he kielsivät 
Bartimaiosta huutamasta (48)? 

5. • Miltä Bartemaioksesta tuntui, kun hän kuuli Jeesuksen kutsuneen hänet luoksensa (49-
50)? 

• Luultavasti Bartimaios oli siihen asti pitänyt hyvää huolta viitastaan, joka toimitti myös 
patjan ja peiton virkaa öiseen aikaan. Miksi hän nyt yhtäkkiä heitti sen menemään (50)? 

6. • Miksi Jeesus kysyi Bartimaiokselta itsestään selvää asiaa (51)? 

• Jeesus kysyy sinultakin tänään: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mitä sinä hänelle 
vastaat? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.) 

7. • Millä tavalla Jeesus paransi Bartimaioksen silmät (52)? 

• Alkukielen verbi jakeessa 52 voidaan kääntää kahdella tavalla: "Mene, uskosi on 
parantanut sinut /pelastanut sinut"? Mitä jerikolaiset ehkä ajattelivat, kun Jeesus tällä 
tavalla ylisti sokean kerjäläisen uskoa? 

8. • Bartimaios läksi kulkemaan Jeesuksen perässä Jerusalemiin (52b). Miksi hän sen teki? 

• Seuraavana päivänä koko kansa huusi Jeesusta Daavidin pojaksi Jerusalemin portilla 
(11:9-10). Minkä verran luulette Bartemaioksen huudon vaikuttaneen asiaan? 

Ilosanomakysymys: 

9. • Vain viikko tämän jälkeen Bartimaios sai nähdä vastaparantuneilla silmillään, miten hänen 
hyväntekijänsä lyötiin ristille. Mitä hän silloin Jeesuksesta ajatteli/ uskoi? 
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2.6 JEESUS KOHTAA MURHAMIEHEN (Luukas 23:32-43)
Aluksi: Rooman valtakunnassa rikollisia ristiinnaulittiin vain todella suurten rikosten tähden. 
Voimme siis olettaa, että nämä kaksi miestä olivat murhanneet ihmisiä esimerkiksi rahan tähden. 

1. • Miksi yhä useammat aikamme nuoret ovat väkivaltaisia ja kiusaavat toisia? 

2. • Miettikää eri syitä, miksi nämä kaksi miestä olivat ajautuneet rikoksen tielle? 

• Millaiset asiat olisivat ehkä voineet pysäyttää nämä miehet pahalla tiellään, ennen kuin oli 
liian myöhäistä? 

• Miksi mekään emme aina lopeta käytöstä, jonka tiedämme olevan vahingollista 
itsellemme ja toisille? 

3. • Rikolliset näkivät Jeesuksen ristiinnaulitsemisen lähempää kuin kukaan muu. Mitkä seikat 
Jeesuksen sanoissa ja käytöksessä kiinnittivät ehkä erityisesti heidän huomiotaan (34-
38)? 

• Mitä erikoista oli niissä syytöksissä, jotka Jeesukseen kohdistettiin (35-38)? 

• Voisitko sinä rukoilla pahimman vihamiehesi puolesta kuten Jeesus rukoili (34)? 

4. • Mikä sai toisen rikollisen huomaamaan syntinsä ja myöntämään, että häntä rangaistiin 
oikeudenmukaisesti (41)? 

• Miksi toinen ei vieläkään myöntänyt syntejään, vaan pilkkasi Jeesusta (39)? 

5. • Miten toinen rikollinen saattoi nähdä ristiinnaulitussa Jeesuksessa kuninkaan (37-38, 42)? 

• Vertaa ristillä riippuvaa Jeesusta tämän maailman kuninkaisiin. 

6. • Jae 41 sisältää lyhyen rukouksen. Miksi rikollinen ei saman tien pyytänyt pääsyä Jeesus-
kuninkaan valtakuntaan? 

• Miksi se on meille ihmisille niin tärkeää, että rakastamamme henkilö muistaa meitä, kun 
kärsimme? 

7. • Mitä rikollinen ajatteli kuullessaan Jeesuksen vastauksen jakeessa 43? 

• Milloin tämä rikollinen tuli uskoon? 

8. • Miettikää, millaisia olivat uskoon tulleen rikollisen viimeiset elintunnit ennen kuin 
roomalaiset sotilaat rikkoivat hänen sääriluunsa ja hän tukehtui kuoliaaksi? 

• Millaisen todistuksen uskoon tullut rikollinen jätti perheelleen, yhteisölleen ja jälkipolville? 

Ilosanoma: Paratiisin portti oli ollut syntisiltä suljettu aina Adamin ja Eevan päivistä lähtien. Nyt se 
avautui, ja vieläpä murhamiehen edessä. Mutta saman aikaan Jeesuksen itsensä piti käydä sisälle 
tuonelan porteista... 
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2.7 YLÖSNOUSSUT JEESUS KOHTAA MARIAN (Johannes 20:11-18)
Aluksi: Vetäjä lukee Luuk. 8:1-3, josta käy ilmi Magdalan Marian menneisyys. Maria oli seisonut 
ristin juurella hamaan katkeraan loppuun, toisin kuin opetuslapset, ja osallistunut jopa hänen 
hautaukseensa (Matt. 27:61). Evankeliumeissa esiintyy sana "rabbuuni" (16) vain kaksi kertaa. Se 
on voimakkaampi merkitykseltään kuin sana rabbi (opettaja). 

1. • Millaista luulette Marian elämän olleen silloin, kun hänessä asui 7 riivaajahenkeä? 
(Millainen oli arkipäivä, millaisia ihmissuhteet, entä "riivauskohtaukset"?) 

• Millaisia ne vuodet olivat olleet, kun Maria kulki Jeesuksen seurassa ympäri maata? 

• Millaista oli Marian rakkaus Jeesusta kohtaan - katso nimityksiä, joita hän Jeesuksesta 
käytti (13,16,18)? 

2. • Mitä osoittaa Mariasta se, että seisoi ristin juurella loppuun asti ja katsoi sen paikan, 
minne Jeesus haudattiin? 

• Mitä arvelette Marian tehneen ne kaksi yötä ja yhden päivän, kun Jeesus makasi 
haudassa? 

3. • Miksi Maria ei lähtenyt haudalta pois, vaikka se oli tyhjä (11)? 

• Miksi Mariasta tuntui niin kauhealta se, että hän ei enää saanut nähdä Jeesuksen 
kuollutta ruumista eikä koskea siihen? 

4. • Miksi Maria ei lainkaan hämmästellyt haudassa istuvien enkeleiden olemassaoloa – 
miettikää eri selitysmalleja (12-13)? 

5. • Miksi Maria tunnistanut Jeesusta nähdessään hänet ja puhuessaan hänen kanssaan - 
miettikää eri vaihtoehtoja (14). 

• Onko sinulle koskaan tapahtunut, että Jeesus seisoi lähelläsi surussasi, mutta et 
tunnistanut häntä? Jos on, niin milloin? 

6. • Miksi sekä enkelit, että Jeesus kysyivät Marian itkun syytä - täytyihän heidän tietää 
vastaus kysymykseensä? 

• Miksi Jeesus haluaa sinunkin kertovan hänelle itkusi syyn, vaikka hän varmaan tietää sen 
kertomattakin? 

• Olivatko Marian kyynelet mielestäsi turhia? Perustele vastauksesi. 

• Mistä me voimme tietää, ovatko omat kyynelemme turhia vai eivät? 

7. • Mistä seikasta Maria loppujen lopuksi tunnisti Jeesuksen (15-16)? 

• Miksi Jeesus ei tahtonut Marian heittäytyvän tunteittensa valtaan (17)? 

• Mitä voimme oppia Jeesuksen käytöksestä miehenä tässä tilanteessa? 

8. • Naisia ei tuohon aikaan kelpuutettu todistajiksi oikeuteen. Miksi Jeesus ilmestyi kaikkein 
ensimmäiseksi naiselle ja antoi hänelle tehtäväksi ylösnousemuksensa todistamisen? 

• Jeesus ei ollut sidottu yhteiskuntansa sääntöihin, joita piti epäoikeudenmukaisina, 
esimerkiksi sapattisäädöksiin. Miksi hän ei kuitenkaan tehnyt Mariasta 12. apostoliaan 
Juudaksen kuoltua? 

9. • Miten Jeesuksen ylösnousemus muutti Marian loppuelämän? 

• Mitä toivoa Jeesuksen ylösnousemus tuo sinun loppuelämääsi? 
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3.1 KADONNUT POIKA (Luuk. 15:11-24)
Aluksi: Jakeessa 30 sanotaan, että nuorempi veli hävitti isän omaisuuden ”porttojen parissa”. 
Huomatkaa, että itseään kunnioittavat miehet eivät juokse Lähi-idässä. Israelilainen talo ei yleensä 
seisonut kukkulalla ylhäisessä yksinäisyydessään vaan tiheästi asutetun kylänraitin varrella. Ainoa 
paikka, mistä voi nähdä vähän kauemmas, oli talon katto (vrt. jae 20). 

1. • Miksi nuorempi veljeksistä ei ollut tyytyväinen elämäänsä, vaikka hänellä oli hyvä koti ja 
hyvä isä? 

• Jos sinä olisit ollut vertauksen isän asemassa, mitä olisit vastannut poikasi vaatimukseen 
(12a)? 

2. • Miksi isä nieli pahan mielensä ja suostui poikansa vaatimukseen, vaikka tajusi, mikä siitä 
seuraisi (12b)? 

• Miksi Jumalakaan ei koeta pysäyttää ihmistä, joka tahtoo lähteä pois hänen luotaan? 

3. • Miksi monet aikamme ihmiset haluaisivat elää täsmälleen kuten vertauksen nuori mies: 
lähteä ulkomaille paljon rahaa taskussa ja huvitella siellä ilman huolta huomisesta? 

• Mitä mieltä olet nuoren miehen elämästä ulkomailla – oliko se onnellista vai ei (13, 30)? 

• Miksi nuori mies ei saanut yhtään ystävää, joka olisi pysynyt uskollisena myös pahan 
päivän tullen? 

4. • Sika on juutalaisille saastainen eläin. Mitä nuori mies oikein ajatteli etsiessään töitä 
sikalasta (14-15)? 

• Miksi sikopaimenen ei annettu syödä sikojen palkoja nälkäänsä (16)? 

5. • Mikä sai pojan ”menemään itseensä” sen sijaan että hän olisi tehnyt itsemurhan 
toivottomassa tilanteessa (17)? 

• Jakeet 17-19 sisältävät nuoren miehen suunnitteleman synnintunnustuksen. Mitkä olivat 
hänen syntinsä isäänsä vastaan? 

• Mitä nuori mies tarkoitti sanoessaan, että hän oli tehnyt syntiä myös ”taivasta vastaan”? 

• Mitä syntejä sinä olet tehnyt a) isääsi vastaan ja b) taivasta vastaan? Voit vastata hiljaa 
mielessäsi. 

6. • Miksi nuori mies ei aikonut pyytää isältään pääsyä takaisin pojan asemaan (19)? 

• Millaiset ihmiset yleensä ajattelevat niin, etteivät he ole arvollisia Jumalan lapsen 
asemaan (19)? 

7. • Mitä isä ehkä ajatteli ensimmäiseksi nähdessään poikansa laahustavan kaukana kylään 
johtavalla tiellä ryysyissään ja paljain jaloin (20)? 

• Miten isä voi huomata poikansa tulon jo ennen kuin tämä oli kaupungin portilla (21)? 

• Mitä isä oli tehnyt kaikki ne vuodet, kun hänen poikansa oli ollut poissa kotoa (20)? 

8. • Miksei poika sanonutkaan isälleen kaikkea sitä, mitä oli aikonut sanoa (18-19, vrt. 21)? 

• Mitä isän sanat ja käytös pojalle viestittivät (22-24)? 

• Milloin isä antoi pojalleen anteeksi? 

• Milloin poika alkoi uskoa isänsä rakkauteen? 

9. • Miten Jumalan rakkaus ja ihmisen rakkaus eroavat toinen toisistaan? 

• Mitä tämä vertaus puhuu sinulle siitä ihmisestä, jonka toivoisit tulevan uskoon? 

Ilosanoma: Tämä vertaus kertoo meille jotain myös Jeesuksesta itsestään. Jeesuskin jätti Isänsä 
kodin, mutta täysin eri syistä kuin tuhlaajapoika, nimittäin tehdäkseen Isänsä tahdon. Mutta kun 
hän oli palaamassa kotiinsa (kuollessaan), hän ei suinkaan saanut osakseen samaa lämmintä 
vastaanottoa kuin tuhlaajapoika. Päinvastoin: taivaan ovi paiskattiin kiinni Jeesuksen nenän edessä 
ja hän joutui huutamaan: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Sen tähden se ovi on nyt 
apposen auki jokaisen elämänsä pilanneen syntisen edessä. 
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3.2 TOINEN KADONNUT POIKA (Luuk. 15:25-32)
Aluksi: Vertaus tuhlaajapojasta jatkuu kertomuksella tämän vanhemmasta veljestä. Kaikki 
maailman ihmiset muistuttavat jompaakumpaa näistä pojista. Kun luet tekstiä, mieti, kumpaa 
veljestä sinä itse muistutat enemmän. 

1. • Miksi vanhempi poika ei lähtenyt nuoremman veljensä tavoin ulkomaille, vaikka oli 
tyytymätön elämäänsä? 

• Mitä tämä poika ehkä kaipasi sydämessään kaikkein eniten? 

2. • Miksi vanhempi poika piti itseään pikemminkin orjana kuin omaisuuden haltijana, vaikka 
isä oli luvannut hänelle esikoiselle kuuluvan osan, 2/3 omaisuudestaan (12b, 29, 31)? 

• Millaista kristittyä Jeesus tarkoittaa puhuessaan tästä pojasta? 

3. • Mikä oli syynä vanhemman veljen raivostumiseen (28)? 

• Poika nöyryytti isänsä koko kyläyhteisön silmissä kieltäytyessään tulemasta tämän 
järjestämiin juhliin. Mikä mielestäsi oli syynä siihen, ettei hän rakastanut isäänsä (28)? 

• Keskustelkaa tämän vertauksen pohjalta: Mikä voisi olla syynä siihen, jos me emme 
rakasta Jumalaa? 

4. • Miksi vanhemman pojan elämässä oli niin vähän onnea ja iloa (29)? 

• Onko sinusta joskus tuntunut, että raadat Jumalan valtakunnan tai toisten ihmisten 
hyväksi kuin orja, etkä saa ”vuohipahaistakaan” siitä korvaukseksi (29)? Jos on, niin 
millaisessa tilanteessa? 

5. • Vanhempi veli erehtyi luullessaan, että oli täyttänyt kaikki isänsä käskyt (29). Mitä isä 
olisi toivonut häneltä kaikkein eniten? 

• Mitkä kaikki seikat osoittavat, ettei vanhempi veli rakastanut nuorempaa veljeään (30)? 

6. • Jeesuksen vertauksissa juhlat merkitsevät taivasta. Kuka pääsee tuhlaajapoika-
vertauksen mukaan taivaaseen, kuka ei sinne pääse? 

• Kenen syytä on tämän vertauksen mukaan, jollei joku pääse taivaaseen? 

7. • Miksi Jeesus lopetti kertomuksensa ikään kuin kesken, eikä kertonut, menikö isoveli 
sisälle juhliin vai ei (28, 32)? 

8. • Kuvittele tilannetta, kun pojat ovat seuraavana aamuna lähdössä pellolle töihin. Mitkä 
ovat vanhemman pojan tunnelmat, entä nuoremman? 

9. • Mitä Jeesus kertoi itsestään tuhlaajapojan vanhemman veljen kautta? 

Ilosanoma: Jeesus oli Perillinen, aivan kuten vanhempi velikin, mutta hän ”luopui omastaan, otti 
orjan muodon ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti” (Fil. 2:6-8). Tällä tavalla hän lunasti orjuudesta 
myös vanhemman veljen kaltaiset lain orjat. Vapahtaja tahtoisi vapauttaa heidätkin – jos he vain 
suostuisivat ottamaan häneltä vastaan perintönsä ihan ilmaiseksi. 
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3.3 LAUPIAS SAMARIALAINEN (Luuk. 10:25-37)
Aluksi: Haavoittunut mies oli juutalainen, hänen pelastajansa samarialainen. Jeesuksen aikaan 
juutalaiset halveksivat keskellään asuvia samarialaisia siitä, että he olivat ”puoliverisiä” ja 
uskonnoltaankin puoliksi pakanoita. (Heillä oli näet oli oma temppelinsä ja he käyttivät vain viittä 
Mooseksen kirjaa Raamattunaan.) Pappi ja leeviläinen olivat ilmeisesti matkalla temppeliin 
suorittamaan uskonnollisia velvollisuuksiaan. Jos he koskisivat vereen tai kuolleeseen matkalla, he 
eivät saisi astua temppeliin sen päivän aikana. 

1. • Miksi suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä on paljon konflikteja? 

• Ketä keskiverto suomalainen pitää sellaisena lähimmäisenä, jota hänellä on velvollisuus 
auttaa? 

2. • Kuvitelkaa, millaisia ajatuksia risteili mukiloidun miehen päässä hänen tullessaan välillä 
tajuihinsa tien poskessa maatessaan (30)? 

• Mitä liikkui ehkä vaimon ja lasten mielessä, kun he odottivat turhaan perheen isää kotiin 
palaavaksi? 

3. • Mieti mahdollisimman monta syytä siihen, miksi nuo kaksi uskonnon edustajaa eivät 
auttaneet kuolevaa miestä (31-32)? 

• Miten Jeesukselle kysymyksen esittänyt lainoppinut ehkä arvioi näiden kahden 
”kollegansa” käytöstä (25-27)? 

4. • Miten pappi ja leeviläinen tulkitsivat rakkauden käskyä, jonka he osasivat ulkoa (27)? 

• Onko mielestäsi mahdollista rakastaa Jumalaa yli kaiken ja kohdella samaan aikaan 
kärsivää lähimmäistä sillä tavoin, kuin pappi ja leeviläinen häntä kohtelivat (27)? 
Perustele vastauksesi. 

5. • Samarialaisella ohikulkijalla olisi ollut vaikka kuinka monta syytä olla auttamatta 
mukiloitua miestä. Koeta keksiä niistä mahdollisimman useita. 

• Mikä olisi ollut vähin avun määrä, mitä tuossa tilanteessa olisi pitänyt mukiloidulle 
miesparalle antaa? 

• Missä suhteessa samarialainen ylitti ”vähimmäisavun” määrän (33-35)? 

• Ketä sinä olisit valmis auttamaan sillä tavalla kuin samarialainen auttoi mukiloitua 
muukalaista? 

6. • Kaksi denaaria oli kahden päivän palkka eli 1/15 osa miehen kuukausipalkasta, jolla 
tuohon aikaan voi asua majatalossa pari kuukautta. Paljonko tuo summa olisi euroissa? 

• Miksi samarialainen tahtoi käyttää noin suuren summan rahaa vihamieliseen 
väestöryhmään kuuluvan muukalaisen auttamiseen? 

7. • Luuletko, että samarialainen täytti myös rakkauden käskyn ensimmäisen puoliskon (27)? 
Perustele vastauksesi. 

8. • Kuka on sinun lähimmäisesi, jonka sinä olet ehkä ohittanut samalla tavalla kuin pappi ja 
leeviläinen ohittivat mukiloidun miehen (36-37)? (Kysymykseen voi vastata myös hiljaa.) 

• Mieti jokin konkreettinen tapa, miten voisit tuota lähimmäistäsi auttaa. 

9. • Keneen sinä itse samaistut tässä vertauksessa? 

10. • Mitä yhteistä on Jeesuksella itsellään laupiaan samarialaisen kanssa? 

• Missä suhteessa Jeesus auttoi lähimmäistään vielä enemmän kuin laupias 
samarialainen? 

Ilosanoma: Jos sinä olet ihminen, jonka kärsimyksen ohi muut ovat kulkeneet, niin tiedä, että 
Jeesus pysähtyy tässäkin raamattupiirissä sinun kohdallesi, sitoo haavasi ja pyytää jotakuta 
omaansa pitämään sinusta huolen, kunnes haavasi ovat parantuneet. 
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3.4 SUURET ILLALLISET (Luuk. 14:12-24)
Aluksi: Jeesuksen aikana pidot olivat parasta, mitä ihmiset tiesivät, koska siellä sai kerrankin syödä 
ja juoda mahansa täyteen. Vanhan testamentin profeetat kertovat suurista juhlista, jotka Jumala 
kerran järjestää omilleen pyhällä vuorellaan (15, vrt. Jes. 25:6). Juutalaiset saivat ensimmäiseksi 
kutsun näihin taivasten valtakunnan pitoihin. Meidän päivinämme kutsun ovat saaneet kaikki, jotka 
ovat jollakin tavalla joutuneet tekemisiin Raamatun sanan kanssa. Kutsusta kieltäytyminen 
tarkoittaa samaa kuin armonvälineistä kieltäytyminen eli Raamatun lukemisen, jumalanpalveluksen 
ja kristillisten tilaisuuksien laiminlyöminen. 

1. • Muistele tilannetta, kun viimeksi järjestit kutsut. Mitä olisit tehnyt, jos joku olisi käskenyt 
sinun menetellä niin kuin Jeesus käskee talon isäntää jakeissa 12-14? 

2. • Katsokaa jakeita 16-20. Mikä oli todellinen syy siihen, että kukin kutsuvieras kieltäytyi 
tulemasta isännän illallisille? 

• Miksi me ihmiset usein pidämme omaisuuttamme (18), työtämme (19) ja 
ihmissuhteitamme (20) tärkeämpinä kuin armonvälineiden käyttöä? 

• Mikä näistä kolmesta saa sinut helpoimmin laiminlyömään armonvälineitä: omaisuuden, 
työn vai ihmissuhteiden hoitaminen? 

3. • Mitä kutsutut näyttävät ajattelevan kutsujen isännästä? 

• Mitä armonvälineiden laiminlyöjät ajattelevat Jumalasta? 

4. • Yksi selitys kieltäytymiseen voi olla sekin, että kutsutut tietävät olevansa kykenemättömiä 
korvaamaan isännän vieraanvaraisuutta lähitulevaisuudessa (12b). Mitä tämä selitys 
vaikuttaa vertauksen tulkintaan, jos isäntä tarkoittaa Jumalaa ja kutsutut meitä ihmisiä? 

• Mikä oli kieltäytyjien suurin erehdys (24)? 

5. • Kutsut tässä vertauksessa tarkoittavat taivasta. Miksi useimmat ihmiset eivät ole 
kiinnostuneita sinne pääsystä? 

6. • Mikä oli suurin ero niiden välillä, jotka oli alun perin kutsuttu pitoihin ja niiden, jotka sinne 
loppujen lopuksi pääsivät (21-23)? 

• Keitä Jeesus tarkoittaa ”köyhillä, raajarikoilla, sokeilla ja rammoilla” – eli niillä, jotka 
ottavat iloiten vastaan kutsun Jumalan valtakuntaan (21)? 

• Miksi jälkimmäinen ryhmä ei murehdi siitä, millä voisi korvata isännän 
vieraanvaraisuuden? 

7. • Kumpaan vertauksen ryhmään sinä tunnet kuuluvasi, ensimmäiseen vai toiseen? (Voit 
vastata myös hiljaa sydämessäsi.) 

• Miten Jumala on koettanut siirtää sinua kieltäytyjien ryhmästä kutsun vastaanottajien 
ryhmään? 

8. • Keitä Jeesus tarkoittaa jakeen 23 ihmisillä? 

• Mitä jae 23 opettaa meille evankelioimisesta? 

9. • ”Tulkaa, kaikki on jo valmiina!” tarkoittaa sitä, että Jumalan juhlat ovat ilmaiset (17). 
Millä valuutalla Jeesus ne maksoi? 

• Jeesus kutsuu sinuakin juhliinsa sanomalla: ”Tule, kaikki on jo valmiina!” Mitä sinä hänen 
kutsuunsa vastaat? 

Ilosanoma: Jeesuksen itsensä piti tulla ”köyhäksi, raajarikoksi, sokeaksi ja rammaksi” voidakseen 
maksaa Jumalan valtakunnan suurien pitojen kustannukset. Siksi kutsu koskeekin nyt jokaista, joka 
vain tahtoo sisälle tulla. 
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3.5 RIKAS MIES JA LASARUS (Luuk. 16:19-31)
Aluksi: Abraham oli paitsi juutalaisten patriarkka, myös kristittyjen uskon isä. Hän oli hyvin rikas 
mies. Nimi Lasarus tarkoittaa ”miestä, jota Jumala auttaa”. Tämä on ainoa kerta, kun Jeesus antaa 
nimen jollekulle vertaustensa henkilölle. Mooses ja profeetat tarkoittavat koko Vanhaa testamenttia 
eli Jeesuksen ajan Raamattua. 

1. • Koettakaa keksiä mahdollisimman monta hyvää asiaa, joista rikas mies sai nauttia 
elinaikanaan (19). 

• Koettakaa keksiä edes yksi hyvä asia Lasaruksen elämässä. Entä mitkä kaikki asiat olivat 
hänen elämässään huonosti (20-21)? 

2. • Miksi rikas mies ei auttanut Lasarusta, vaikka näki tämän joka päivä ulos mennessään? 

• Kuvittele, että joku kohtelisi sinun lastasi, kuten rikas mies kohteli Lasarusta. Mikä olisi 
mielestäsi oikeudenmukainen rangaistus sellaiselle ihmiselle? 

• Kuka on se Lasarus, jota sinun pitäisi tänään auttaa? (Huom.! On olemassa muutakin 
nälkää kuin ruuan nälkää.) 

3. • Miettikää eri syitä, miksi joku tahtoisi antaa lapselleen nimeksi ”Jumala auttaa”. 

• Miksi Jeesus tahtoi nimittää köyhää ja sairasta kerjäläistä nimellä ”Jumala auttaa”? 

• Auttoiko Jumala mielestäsi Lasarusta, ja jos auttoi, niin miten? 

4. • Se että Lasarus päästi taivaaseen, osoittaa, että hänellä oli loppuun asti usko Jumalaan. 
Jos Lasaruksella ei olisi ollut uskoa, millaista hänen elämänsä olisi siinä tapauksessa ollut? 

• On hyvin luultavaa, että Lasarus rukoili joka päivä Jumalalta terveyttä ja jokapäiväistä 
leipää kuten mekin teemme. Miten hän voi säilyttää uskonsa loppuun asti, vaikka Jumala 
ei näyttänyt häntä kuulevan? 

5. • Kun Lasarus kuoli, hänet heitettiin köyhien hautaan. Rikas sen sijaan sai varmasti hienot 
hautajaiset (22). Kuvitelkaa, millaisia hautajaispuheita rikkaalle miehelle pidettiin? 

6. • Millä perusteella Aabraham oli päässyt taivaaseen? Ks. kohtaa Aluksi. 

• Millä perusteella rikas mies joutui helvettiin (23-24)? 

• Millä perusteella Lasarus pääsi taivaaseen (25-26)? 

7. • Rikas mies keskustelee jakeissa 27-31 Abrahamin kanssa siitä, miten ihminen voi tulla 
uskoon ja pelastua. Mikä on rikkaan miehen käsitys tästä asiasta? 

• Miksi ihme ei Abrahamin mielestä riitä uskon syntymiseen (29-31)? 

• Miksi kukaan ei voi pelastua ilman Raamatun sanaa? 

8. • Millä tavalla Lasaruksen elämä ja kuolema muistuttavat Jeesuksen itsensä elämää ja 
kuolemaa? (Vertaa heidän kärsimystään, uskoaan jne.) 

• Mitä Jeesus tässä vertauksessa ennustaa omasta ylösnousemuksestaan (31)? 

9. • Mitä Jeesus opettaa tämän vertauksen kautta ns. menestysteologiasta? (Jollette tunne 
tätä termiä, niin jättäkää kysymys väliin.) 

Ilosanoma: Itse asiassa Jeesus oli kuin vertauksen Lasarus: ”hyljeksitty, ihmisten torjuma, kipujen 
mies ja sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois” (Jes.53:3). Jumalakin hylkäsi 
hänet, kun hän riippui ristillä meidän syntisten sijaisena ja kärsi samoja janon tuskia kuin rikas mies 
tässä vertauksessa. Siitä huolimatta Jeesus uskoi loppuun asti Jumalaan, joka auttaa. 
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3.6 LESKI JA TUOMARI (Luuk. 18:1-8)
Aluksi: Jeesuksen aikaan naiset eivät voineet vetää ketään oikeuteen eivätkä myöskään toimia 
todistajina. Heidän miespuoliset sukulaisensa hoitivat lakiasiat heidän puolestaan. Naiset eivät 
tuohon aikaan voineet myöskään käydä kodin ulkopuolella ansiotyössä. Tämän lesken ongelma oli 
juuri se, ettei hänellä ollut miespuolista sukulaista, joka olisi suostunut häntä auttamaan. Vanhassa 
testamentissa on luvattu moneen kertaan, että Herra pitää huolen leskistä ja orvoista (Ps. 68:6) 

1. • Jos olet joskus väsynyt rukoilemaan, niin mikä siihen oli syynä (1)? 

• Mikä on se asia, jonka tähden olet joutunut huutamaan eniten apua Jumalalta? (Tähän 
kysymykseen voit vastata hiljaa sydämessäsi.) 

2. • Kuvitelkaa vertauksen leskivaimon elämää. Millaisia vaikeuksia hän kohtasi elättäessään 
ja kasvattaessaan yksin lapsiaan? 

• Miettikää eri mahdollisuuksia, mikä tuo lesken riita-asia ehkä saattoi olla (3). 

3. • Mitä se vaikuttaa tuomarin virantoimitukseen, jollei hän pelkää Jumalaa eikä piittaa 
ihmisistä (2)? 

• Miksi Jeesus tahtoi verrata Jumalaa väärämieliseen tuomariin? 

• Jos sinusta joskus on tuntunut kuin Jumala olisi väärämielinen tuomari, niin millaisessa 
tilanteessa se tapahtui? 

4. • Mikä teki lesken niin varmaksi siitä, että väärämielinen tuomari loppujen lopuksi auttaisi 
häntä? 

• Mikä voisi tehdä meidät täysin varmoiksi siitä, että Jumala kuulee rukouksemme ja 
auttaa vielä meitä ja rakkaittemme? 

5. • Mitä lesken sydämessä tapahtui, kun hän meni vaatimaan tuomarilta oikeutta yhä 
uudestaan ja uudestaan? 

• Mitä meidän sydämessämme tapahtuu, kun joudumme huutamaan Jumalalta apua yötä 
päivää pitkän aikaa ilman että hän näyttäisi kuulevan meitä? 

6. • Mikä sai tuomarin loppujen lopuksi auttamaan heikkoa naista (4-5)? 

• Mikä saa Jumalan auttamaan meitä (6-8)? 

7. • Mitä Jeesus tahtoo opettaa meille rukouksesta jakeiden 1,7 ja 8a kautta? 

• Mitä Jeesus tarkoittaa sanalla ”viipymättä”, verratkaa toisiinsa jakeita 4a ja 7? 

8. • Mitä jakeen 8 loppuosalla on tekemistä itse vertauksen kanssa? 

• Miksi on helpompi pysyä uskossa silloin, kun elämässä on jokin suuri hätä, kuin silloin, 
kun kaikki on hyvin? 

9. • Vielä kerran: mitä tämä vertaus puhuu sinulle henkilökohtaisesti rukouksesta (jakeet 1, 
7, 8)? 

Ilosanoma: Jeesus itsekin seisoi kerran tuomarin edessä. Hän ei kuitenkaan pyytänyt Pilatusta 
ratkaisemaan asiaa omaksi edukseen, vaan suostui kantamaan riitapuolensa rangaistuksen. Kun 
Pilatus tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, hän oli väärämielinen tuomari. Mutta kun Jumala samaan 
aikaan tuomitsi Jeesuksen kuolemaan, hän oli oikeudenmukainen tuomari. Jeesuksen syyksi oli näet 
sillä hetkellä luettu sinun syntisi ja minun syntini. 
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3.7 KUKA PÄÄSEE TAIVAASEEN? (Luuk. 18:9-14)
Aluksi: Sana ”vanhurskas” tarkoittaa Raamatussa ihmistä, joka kelpaa Jumalalle ja pääsee lopulta 
taivaaseen. Huomatkaa, että Jeesuksen aikaan sana ”fariseus” ei merkinnyt tekopyhää 
hurskastelijaa, vaan todella uskovaista ihmistä, joka tahtoi sydämestään palvella Jumalaa ja pitää 
köyhistä huolta. ”Publikaani” taas oli miehitysvallan palveluksessa oleva isänmaan petturi, joka 
rikastui pistämällä verovaroja omaan taskuunsa. Juutalaisille temppeli oli ainoa paikka, jossa Jumala 
voitiin kohdata ja synnit sovittaa. (Huomio: vuoden 1938 käännöksessä on jae 14 käännetty 
”vanhurskaampana kuin se toinen”, mutta tämä käännös on väärä. Sitä ei pidä käyttää keskustelun 
pohjana.) 

1. • Mistä on osoituksena, jos joku halveksii toisia ja puhuu heistä aina pahaa (9)? 

2. • Mistä tiedämme, että vertauksen molemmat miehet uskoivat Jumalaan (10)? 

• Pohtikaa, mikä oli vertauksen fariseuksen motiivi hänen tullessaan temppeliin? 

• Mistä syystä publikaani oli tullut temppeliin? 

3. • Mistä asioista fariseus kiitti Jumalaa (11-12)? 

• Mistä asioista fariseus ei kiittänyt Jumalaa? 

• Miten fariseus ajatteli ihmisen tulevan vanhurskaaksi ja pääsevän taivaaseen? 

• Miksi fariseus vertasi itseään toisiin ihmisiin eikä Jumalan lakiin (11)? 

4. • Koettakaa löytää tekstistä mahdollisimman monta seikkaa, joiden suhteen publikaanin ja 
fariseuksen rukoukset erosivat toisistaan (11-13)? 

• Millä perusteella publikaani uskalsi lähestyä Jumalaa? 

5. • Mitä syntejä fariseus huomaamattaan teki Jumalaa ja lähimmäistään vastaan (11-12)? 

• Millä tavalla publikaani antoi kunnian Jumalalle (13)? 

• Kumpaa näistä kahdesta rukoilijasta sinä muistutat enemmän? (Voit vastata hiljaa 
sydämessäsi.) 

6. • Miksi fariseus ei ollutkaan vanhurskas palatessaan temppelistä kotiinsa? 

• Jos fariseukselta olisi kysytty paluumatkalla, arveleeko hän pääsevänsä taivaaseen, mitä 
hän olisi vastannut? Entä jos sama kysymys olisi esitetty publikaanille? 

• Ketkä kaikki tiesivät, kumpi näistä kahdesta oli vanhurskas temppelistä lähtiessään? 

7. • Fariseuksella oli itse asiassa paljon vahvempi usko kuin publikaanilla. (Hän uskoi 
vahvemmin omaan pelastumiseensa.) Mistä syystä väärä usko on usein vahvempi kuin 
oikea? 

8. • Miksi Jeesus ei päättänyt vertaustaan sanomalla: ”Sitten publikaani korvasi tekemänsä 
vääryyden ja hänestä tuli kunnon ihminen”? 

9. • Publikaani oli luultavasti tuhonnut monenkin ihmisen elämän rahanhimollaan. Mitä 
tapahtui sille rangaistukselle, joka hänen Jumalan lain perusteella olisi pitänyt 
synneistään kärsiä? 

10. • Miten ihminen tulee vanhurskaaksi tämän vertauksen mukaan? 

• Mikä on ihmisen osuus vanhurskauttamisessa, entä Jumalan osuus? 

Ilosanoma: Ilmaus ”olla armollinen” jakeessa 13 sisältää alkukielessä lisämerkityksen ”uhrin 
perusteella”. Temppelin uhrit olivat Jeesuksen ristinkuoleman ennakkokuvia. Sillä hetkellä, kun 
publikaani pyysi Jumalalta armahdusta (Jeesuksen uhrin tähden), hänen syntinsä luettiin Jeesuksen 
syyksi ja Jeesuksen vanhurskaus luettiin hänen hyväkseen. Siksi Jumala voi antaa publikaanille 
synnit anteeksi ja julistaa hänet vanhurskaaksi. 
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3.8 KYLVÄJÄ-VERTAUS (Luuk. 8:4-15)
Aluksi: Kylväjä-vertaus oli Jeesuksen ensimmäinen vertaus ja samalla eräänlainen 
toimintasuunnitelma hänen kolme vuotta kestävää julkista toimintaansa varten. 

1. • Mitä Jeesus tahtoi sanoa tulevasta toiminnastaan tämän vertauksen kautta? 

• Miksi Jeesus panosti enemmän Jumalan sanan kylvöön kuin ihmeisiin? 

• Miksi Jeesus vertasi Jumalan sanaa nimenomaan siemeneen? Etsikää mahdollisimman 
monta yhtäläisyyttä Jumalan sanan ja siemenen väliltä. 

2. • Millä eri tavoilla Saatana pyrkii tempaamaan sanan siemenen pois meidän 
sydämestämme (5, 12)? 

• Miten voisimme estää, ettei meille tapahtuisi sitä, mistä jae 12 puhuu? 

3. • Katsokaa jakeita 6 ja 13. Millaista kristittyä Jeesus kuvaa sanomalla, ettei hänellä ole 
”juurta itsessään”? 

• Millaiset koetukset voivat saada aikaan sen, että kristitty luopuu uskostaan? 

• Mikä oli ehkä jakeessa 13 kuvattujen ihmisten perimmäinen ilon aihe? 

4. • Miten ”elämän huolet, rikkaus ja nautinto” saattavat tukahduttaa sydämeemme kylvetyn 
Sanan (7, 14)? 

• Miksi hyvinvointi näyttää olevan kristitylle vaarallisempaa kuin köyhyys? 

• Mitä meidän pitäisi tehdä, jos huomaamme, että huolet ja rikkauden+nautinnon 
tavoittelu ovat vähä vähältä erottamassa meitä Jumalasta? 

5. • Millä tavalla huonosta maaperästä voidaan tehdä hyvää maata (8, 15)? 

• Mitkä ovat tämän vertauksen mukaan hedelmän kantamisen ehdot kristityn elämässä? 

6. • Mikä näistä neljästä maaperästä kuvaa parhaiten sinun sydämesi nykyistä tilaa? (Voit 
vastata myös hiljaa mielessäsi?) 

7. • Mitä Jeesus tarkoittaa satakertaisella sadolla (8)? 

• Miksi monet kristityt odottavat hedelmän kasvavan elämäänsä pikavauhtia? 

8. • Mitä tämä vertaus opettaa meille evankelioimistyöstä? 

• Mitä tämä vertaus opettaa meille ”voimaevankelioimisesta”? (Jollette tunne tätä termiä, 
siirtykää seuraavaan kysymykseen.) 

9. • Jeesus sanoo itsekin olevansa Jumalan Sana (vrt. Joh. 1:1). Mitä yhteistä on Jeesuksella 
ja maahan pudonneella siemenellä? 

Ilosanoma: Viimeisenä iltanaan Jeesus sanoi näin: ”Hetki on tullut: Ihmisen Poika kirkastetaan. 
Totisesti, totisesti: jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos 
se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän. (…) Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan 
hänen kuolemansa” (Joh. 12:23-33). Vertauksemme ”siemen” tarkoittaa siis pohjimmiltaan sanomaa 
Jeesuksen ristinkuolemasta. 
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3.9 KUOLEMAN EDESSÄ (Luuk. 12:13-21)
Aluksi: Tämänkertainen vertaus puhuu ihmisestä, joka kerää aarretta maan päälle, mutta ei talleta 
mitään taivaaseen. Elämänsä aikana hän on rikas, mutta kuolemansa jälkeen menettää kaiken. 

1. • Mistä luulette johtuvan, että perintöriidat ovat niin yleisiä parhaimmissakin piireissä? 

• Mikä on ero 13. jakeessa esiintyvän miehen ja muiden Jeesukselta apua hakeneiden 
ihmisten välillä? 

2. • Mikä oli Jeesukselta tuomarin apua pyytäneen miehen todellinen ongelma (13-15)? 

• Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi tehnyt, kuten mies pyysi? 

3. • Seuraavaksi tarkastelemme vertausta jakeissa 16-20. Mikä oli ollut vertauksen miehen 
päämäärä hänen kaikessa toiminnassaan? 

• Oliko mielestäsi vertauksen mies elänyt onnellisen ja elämisen arvoisen elämän? 
Perustele vastauksesi. 

• Voisitko sinä toivoa itsellesi ja lapsillesi sellaista elämää, jonka ainoa ongelma olisi 
omaisuuden investointi parhaalla mahdollisella tavalla (17)? 

4. • Miksi Jumala oli antanut sopivasti aurinkoa ja sadetta sellaisen miehen pelloille, joka ei 
kertaakaan häntä niistä kiittänyt? 

• Kuka tai mikä oli vertauksen miehen varsinainen jumala? 

5. • Mitä vihjeitä vertaus antaa rikkaan miehen ihmissuhteista? 

• Missä tilanteessa meillä ihmisillä on taipumus ajatella jakeen 19 tavalla? 

6. • Sovella tätä vertausta rikkaisiin ja köyhiin maihin. Mitä se tällä tavalla luettuna meille 
tahtoo sanoa? 

• Mieti tämän vertauksen valossa, miten sinun pitäisi käyttää rahaasi ja omaisuuttasi? 

7. • Mitä rikas mies ehkä vastasi Jeesuksen kysymykseen jakeessa 20? 

• Miksi rikas mies ei ajatellut kuolemaansa ennen kuin se oli liian myöhäistä? 

• Missä tilanteessa sinä olet ajatellut omaa kuolemaasi ja sen jälkeen tulevaa tuomiota? 

8. • Mitä tarkoittaa, että jollakulla on aarre Jumalan luona (21)? Miten rikas mies olisi voinut 
koota aarretta taivaaseen (21)? 

9. • Rikas oli kerännyt rikkautta itseään varten. Ketä varten ja millä tavalla Jeesus sitä keräsi 
(20b)? 

• Miksi Jumala vaati Jeesukselta hänen sielunsa täsmälleen kuten hän vaati sen rikkaalta 
hullulta? 

Ilosanoma: Ainoa aarteemme Jumalan luona on Jeesus itse ja hänen rakkautensa. Sitä aarretta 
kerätään armonvälineitä (Raamattua, kastetta ja ehtoollista) käyttämällä. 
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3.10 VIINITARHAN VUOKRAAJAT (Luuk. 20:9-19)
Aluksi: Jeesus kertoi tämän vertauksen kuolema silmiensä edessä. Viinitarhan viljelijät tarkoittivat 
ensin juutalaisia ja ennen kaikkea heidän johtajiaan, mutta nyt viinitarha tarkoittaa lopun ajan 
kristillistä kirkkoa. 

1. • Mitä Jeesus tahtoi sanoa kuulijoilleen itsestään ja Jumalasta vertauksen aloituslauseen 
kautta (9)? 

2. • Miksei viinitarhan omistaja reagoinut mitenkään, kun hänen palvelijansa palasivat kotiin 
tyhjin käsin (10-12)? 

• Miksi luulette palvelijoiden kohtelun huonontuneen kerta kerralta (10-12)? 

• Miksi Jumala ei estä sitä, että hänen palvelijoitaan pilkataan ja vainotaan? 

3. • Miksi vuokraajat kieltäytyivät lähettämästä isännälleen viinitarhan vuokraa? 

• Mitä hedelmää Jumala meiltä itse kultakin odottaa? 

• Mitä jakeet 10-12 tarkoittavat Jumalan ja hänen kirkkonsa välisiin suhteisiin 
sovellettuina? 

4. • Miksi viinitarhan vuokraajat eivät pelänneet vähääkään isäntänsä kostoa (10-12)? 

• Miksi kirkkojen johtajat ja teologit eivät näytä pelkäävän Jumalan rangaistusta eivätkä 
puhu siitä enää mitään? 

5. • Mikä oli isännän motiivi, kun hän lähetti rakkaan poikansa viinitarhaan (13)? 

• Mistä syystä sinä voisit ajatella lähettäväsi lapsesi tuollaiseen hengenvaaraan? 

• Miten on mahdollista, että Jumala suostui lähettämään ainoan Poikansa tähän pahaan 
maailmaan? 

6. • Mikä teki vuokraviljelijät niin rohkeiksi, että he uskalsivat tappaa isäntänsä pojankin (14-
15)? 

• Mikä teki ihmiset niin rohkeiksi, että he uskalsivat tappaa Jumalan Pojan? 

• Millä tavalla me kaikki olemme vastuussa Jeesuksen kuolemasta? 

7. • Mitä tapahtuu ihmisille, jotka ovat vastuussa Jeesuksen kuolemasta (16)? 

• Millä tavalla jaetta 16 voidaan soveltaa lopun ajan kirkkoon? 

8. • Kerrottuaan vertauksensa Jeesus sovelsi erästä toista Raamatun vertauskuvaa omaan 
kuolemaansa, nimittäin (temppeli)rakennusta ja sen kulmakiveä. Mitä jakeet 17-18 
tarkoittavat? 

• Mikä saa jonkin kirkkokunnan hylkäämään uskonsa kulmakiven, Jeesuksen? 

9. • Mitä Jeesus tahtoi viimeisellä vertauksellaan sanoa juutalaisten johtomiehille? 

• Mitä Jeesus tahtoisi vertauksellaan sanoa kristillisten kirkkojen johtajille meidän 
aikanamme? 

Ilosanoma: ”Minä lähetän sinne rakkaan poikani”, päätti Jumala katsellessaan jumalatonta 
maailmaa, joka oli surmannut hänen profeettansa. Yksikään maallinen isä ei suostuisi uhraamaan 
lastaan tuollaisen roskajoukon vuoksi. Jumala suostui uhraamaan Poikansa, koska piti juuri sinua 
pelastamisen arvoisena. 
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