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1. JOOSEF - JUMALAN POJAN KASVATUSISÄ Matt. 1:18-25

Aluksi: Vetäjä kertoo lyhyesti, mitä Luuk. 1:26-38:ssa on tapahtunut. Mooseksen lain mukaan kihlaus oli 
yhtä sitova kuin avioliittokin, ja uskottomuudesta kihlauksen aikana rangaistiin kivittämällä. 
Seksuaalielämän sai aloittaa vasta avioliiton solmimisen jälkeen (5. Moos. 22). Huomio: Sulkumerkeissä 
oleva kysymys esitetään vain silloin, jos edelliseen kysymykseen ei tule vastausta. 

1. • Mistä huomaamme, että Joosef todella epäili Marian pettäneen häntä (18-19)? 
• Minkä luulette olleen Joosefille kaikkein vaikeinta tässä tilanteessa? 
• Mitä arvelette: puhuiko Maria Joosefille enkelin vierailusta? Jos ei, niin miksi ei? Jos puhui, niin 

miksei Joosef uskonut häntä? 
2. • Miksi Joosef ei tahtonut kostaa vääryyttä eikä vetänyt Marian perhettä oikeuteen, minkä hän lain 

mukaan olisi voinut tehdä? 
• Mitä Joosef ehkä tunsi Mariaa kohtaan siinä tilanteessa, jota jakeet 18-19 kuvaavat? 

3. • Miksei Jumala lähettänyt enkeliä Joosefin luo samana päivänä, kun hän lähetti hänet Marian luo 
(20)? (Miksi Joosefin rakkautta piti koetella näin kovalla tavalla?) 

4. • Neitseestäsyntyminen tarkoittaa sitä, että siittiösolu tuli Marian kohtuun tämän 
maailmankaikkeuden ulkopuolelta. Millä perusteella Joosef pystyi uskomaan 
neitseestäsyntymiseen, vaikkei mitään vastaavaa ollut koskaan maailmanhistorian aikana 
tapahtunut (20-23)? 

• Mitkä asiat tekstissämme osoittavat, ettei neitseestäsyntyminen ole keksitty juttu? 
5. • Miksi juuri neitseestäsyntyminen on monille (teologeillekin) kaikkein vaikein kristinopin kohta 

uskottavaksi? 
• Miten neitseestäsyntyminen ja Jumala-kuva kuuluvat yhteen? 

6. • Miksi Jeesus ei olisi voinut pelastaa kansaansa sen synneistä, jos hän olisi ollut vain Marian ja 
Joosefin poika? 

• Muistuta mieleesi synti, josta omatuntosi sinua syyttää. Lue sitten jae 21 siten, että panet oman 
nimesi sanan "kansansa" tilalle. Uskotko, että jae on totta tällä tavalla luettuna? 

7. • Miten Joosef pystyi olemaan koskematta rakkaaseen Mariaansa, vaikka he asuivat nyt saman 
katon alla (25)? 

8. • Luultavasti kaikki nasaretilaiset pitivät Joosefia Marian lapsen isänä. Luuletteko, että Joosef 
koetti puhdistaa mainettaan omiensa ja Marian sukulaisten edessä? 

• Miksi Jumala valitsi juuri Joosefin oman Poikansa kasvatusisäksi? 

Ilosanoma: Ilmeisesti Joosef ehti kuolla, ennen kuin Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Hän tiesi 
kuitenkin pääasian pojastaan: että näet tämä tulisi pelastamaan kansansa - kasvatusisä mukaan luettuna 
- heidän synneistään. 
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2. KOLME VIISASTA MIESTÄ Matt. 2:1-12

Aluksi: Monet juutalaiset olivat jääneet asumaan Persiaan (entiseen Babyloniaan) senkin jälkeen, kun 
pakkosiirtolaisuus oli loppunut 500 vuotta aikaisemmin. Tekstimme tietäjät olivat sekä astrologeja että 
astronomeja, ja heillä oli eri uskonto kuin juutalaisilla. Persian ja Palestiinan välimatka on 1000-1500 km. 

1. • Kuinka pitkään tietäjien matka kesti, jos kameli kävelee vuorokaudessa keskimäärin 30 km? 
• Mitä luulette, että tietäjien esimies, vaimo ja naapurit tästä matkasta ajattelivat? 

2. • Miksi tietäjät halusivat kunnioittaa juutalaisten kuningasta, ei omaansa? 
• Miksi tietäjät tahtoivat antaa uudelle juutalaisten kuninkaalle todella kallisarvoisia lahjoja (11)? 

3. • Juutalaisilla ei ollut ollut omaa kuningasta noin 600 vuoteen; Herodes oli näet vain roomalaisten 
vasalli. Miksi Herodes ja koko kansa pelästyivät kuullessaan tietäjien asian (3)? 

• Mitä Herodes itse asiassa uskoi (4,16)? (Mitä hän uskoi omasta voimastaan - Raamatusta - 
Messiaasta - Jumalan suunnitelmasta?) 

4. • Mistä ja mihin tähti johti tietäjiä, katsokaa jakeita 2 ja 9? 
• Miksei Jumala antanut tähden johtaa tietäjiä suoraan Betlehemiin - miksi heidän piti tehdä 

kierros Jerusalemin kautta? (Miksi oli tärkeää, että tietäjät joutuivat tekemisiin kirjoitetun 
Jumalan sanan kanssa?) 

• Millaisen "tähden" Jumala on lähettänyt sinun tiellesi johtamaan sinua Jeesuksen luo? 
5. • Babylonialaiset olivat rakentaneet Baabelin tornin, varastaneet liiton arkun ja tuhonneet 

temppelin. Tietäjät olivat heidän jälkeläisiään. Miksi Jumala johti ensimmäiseksi vihollisensa 
kunnioittamaan vastasyntynyttä Poikaansa kuninkaana? 

6. • Mikseivät 12 kilometrin päässä asuvat jerusalemilaiset menneet tietäjien tavoin Betlehemiin, 
vaikka kuulivat huhuja, joiden mukaan heidän vastasyntynyt kuninkaansa oli siellä? 

7. • Millä tavoin uusi kuningas erosi siitä mielikuvasta, joka tietäjillä oli ehkä hänestä ollut matkalle 
lähtiessään (11)? 

• Missä suhteessa nämä miehet kelpaavat meille esimerkiksi? 
8. • Tietäjät antoivat Jeesus-lapselle kallisarvoisia lahjoja. Mitä he saivat häneltä vastalahjaksi? 

• Miksi tietäjien lahjat tulivat Joosefin perheelle hyvään tarpeeseen (13)? 
• Mitä sinä voisit antaa Jeesukselle syntymäpäivälahjaksi tänä vuonna? 

9. • Millaiseksi luulet tietäjien elämän muodostuneen heidän palattuaan Persiaan 
epäjumalanpalveluksen ja pakanauskontojen keskelle? 

Ilosanoma: Jeesusta kohdeltiin kuninkaana vain harvoin hänen elämänsä aikana. Tietäjät palvoivat 
häntä hänen elämänsä alussa, ja Rooman maaherra Pilatus kirjoitti tuon arvonimen hänen ristiinsä hänen 
elämänsä lopussa. Jeesus on kuningas, joka toivottaa tervetulleeksi myös vihollisensa ja ottaa vastaan 
heidän palvontansa. 
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3. JEESUS KASTETAAN Matt. 3:13-17

Aluksi: Kaksi vähän yli 30-vuotiasta miestä kohtaa Jordan-virran rannalla. Itse asiassa he ovat 
serkukset. Toisella heistä on yllään oudot vaatteet. Jeesus on siihen asti elänyt Galileassa, Johannes 
Juudean erämaassa. Emme tiedä, ovatko nämä kaksi koskaan ennen tavanneet. (Vetäjä kertoo lyhyesti 
jakeiden 3:1-12 sisällön.) 

1. • Miten näiden kahden miehen lapsuus ja nuoruus poikkesivat toisistaan? 
• Miksi julkisuus ja kansansuosio eivät pilanneet Johannesta? 

2. • Mikä ero oli Jeesuksen ja muiden kastettavien välillä? 
• Miksi Johannes ei tahtonut kastaa Jeesusta? 
• Miksi Jeesus tahtoi kasteen, vaikka Johanneksen kaste oli tarkoitettu vain syntisille? 

3. • Mitä Jeesuksen sanat jakeessa 15 tarkoittavat? 
• Vetäjä lukee Joh. 19:30. Miten Jeesus täytti Jumalan vanhurskaan tahdon? 

4. • Mitä tämä teksti osoittaa meille Jumalan ja Jeesuksen suhteesta? 
• Mitä tämä teksti osoittaa meille Jumalan kolmi-yhteydestä? 
• Pyhä Henki oli asunut koko ajan Jeesuksessa. Miksi hän tuli näkyväksi nimenomaan kasteen 

hetkellä? 
5. • Miksi Jumala halusi kuuluttaa taivaasta kaikille ihmisille jakeen 17 sanat? 

• Muistuta mieleesi, mitä sinulle on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana. Luuletko, että Jumala 
voisi sanoa sinusta samat sanat kuin Jeesuksesta jakeessa 17? 

6. • Johannes kastoi ihmisen vasta sitten, kun hän oli tunnustanut syntinsä. Siksi hänen kastettaan 
kutsuttiinkin parannuksen kasteeksi. Mikä on ero kristillisen kasteen ja Johanneksen kasteen 
välillä? (Ks. myös Apt. 2:38). 

7. • Kristillisen kasteen hetkellä Jumala sanoo kastettavalle samat sanat kuin Pojalleen jakeessa 17. 
Millä perusteella hän voi sanoa nuo sanat syntiselle ihmiselle? 

8. • Vetäjä kertokoon lyhyesti Abrahamin uhrista (1. Moos. 22). Jakeen 17 sanat muistuttavat niitä 
sanoja, jotka Jumala sanoi Abrahamille 1. Moos. 22:2:n mukaan. Mitä yhteistä on näillä kahdella 
tapauksella: kun Aabraham uhrasi poikansa ja kun Jumala uhrasi omansa. 
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4. JEESUS PAHOLAISEN KIUSATTAVANA Matt. 4:1-11

Aluksi: Saatana houkutteli Eevaa syntiin paratiisissa ja sai hänet lankeamaan. Samalla tavalla hän 
kiusasi Jumalan kansaa 40-vuotisen erämaataipaleen aikana, ja sai sen lankeamaan yhä uudelleen. 
Saatana on myös houkutellut meitä itse kutakin syntiin ja saanut meidätkin lankeamaan monta kertaa. 
Myös Jeesus piti asettaa koetukselle, koska hän oli todellinen ihminen ja ihmiskunnan edustaja. 

1. • Kuvittele, että viettäisit puolitoista kuukautta autiomaassa mitään syömättä, ketään tapaamatta. 
Mikä olisi sinulle ehkä kaikkein vaikeinta tuollaisessa tilanteessa? 

• Mikä oli luultavasti Jeesuksen fyysinen ja hengellinen tila 40 paastopäivän jälkeen? 
• Vertaa omia kiusauksiasi Jeesuksen kiusauksiin. Mikä ero niiden välillä on? 

2. • Monilla ihmisillä on se käsitys, että Pyhä Henki johtaa ihmisen vain täyteen elämään. Miksi hän 
sitten vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi (1)? 

• Miksi Pyhä Henki vie meidätkin joskus tilanteeseen, missä joudumme Paholaisen kiusausten 
kohteeksi? 

3. • Ensimmäinen kiusaus koskee meidän perustarpeitamme: nälkää, janoa, seksuaaliviettiä, 
turvallisuuden tarvetta jne. (3-4). Miksi se olisi ollut synti, jos Jeesus olisi muuttanut muutaman 
kiven leiväksi saadakseen jotain syötävää? 

4. • Uskotko sinä, että ihminen voi elää pelkästä Jumalan sanasta silloin, kun hänen perustarpeensa 
eivät ole tyydytetyt (4)? Vastaa rehellisesti ja perustele vastauksesi. 

5. • Toisessa kiusauksessa on kysymyksessä meidän Jumala-suhteemme (5-7). Mitä Jeesus olisi 
voinut todistaa maailmalle, jos hän olisi selvinnyt hengissä tuollaisesta hypystä? 

• Missä muodossa toinen kiusaus tulee itse kunkin meidän elämäämme? 
6. • Kolmas kiusaus testaa uskomme kohdetta. Puhuuko Saatana totta jakeessa 9? Perustelkaa 

vastauksenne. 
• Mitä hyvää maailmalle olisi ehkä väliaikaisesti koitunut siitä, jos Jeesus olisi tehnyt, kuten 

Saatana häntä käski? 
• Mitä väliaikaista etua me voimme saada siitä, että kumarramme muita herroja ja jumalia kuin 

elävää Jumalaa? 
7. • Mikä oli Jeesuksen ase hänen taistellessaan Saatanaa vastaan? 

• Mikä on sinun aseesi, kun taistelet syntiä ja kiusauksia vastaan? 
8. • Jeesus voitti taistelunsa Saatanaa vastaan. Miksi hänelle myöhemmin langetettiin se tuomio, 

joka kuuluu kiusauksensa hävinneille? 
• Millainen Jumala Jeesus olisi ollut, jollei häntä olisi kiusattu? 
• Millainen kristitty sinä olisit, jollei sinua olisi kiusattu? 

Ilosanoma: Vetäjä lukee Hepr. 2:18. 
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5. VUORISAARNASTA Matt. 5:21-32

Aluksi: Mooses antoi lain Siinain vuorelta. Samoin Jeesus, "uusi Mooses", antoi vuorisaarnassaan uuden 
syvyyden vanhojen käskyjen tulkintaan. 

1. • Mitä yhteistä on vihalla ja murhalla (21-22)? 
• Onko sinua koskaan kutsuttu "hölmöksi" tai "hulluksi"? Miltä se tuntui? 
• Mitä lapsen sielunelämään vaikuttaa, jos häntä jatkuvasti nimitellään hölmöksi ja hulluksi? 

2. • Minkä suuruisen rangaistuksen sinä henkilökohtaisesti langettaisit niistä synneistä, jotka on 
mainittu jakeissa 21-22? 

• Minkä suuruisen rangaistuksen langettaisit näistä synneistä, jos ne olisi tehty sitä ihmistä 
kohtaan, jota rakastat? 

3. • Miksi meidän on tehtävä sovinto riitakumppanimme kanssa, ennen kuin menemme suorittamaan 
uskonnonharjoitustamme (23-24)? 

• Miksi Jeesusta ei kiinnosta se, kenen syytä riita oli? Miksi hän käskee kuulijoitaan ottamaan 
ensimmäisen askelen sovinnon tiellä, vaikka syy ei olisikaan ollut heidän (23-25)? 

• Mitä tapahtuisi perheessäsi/koulussasi/työpaikallasi, jos alkaisit toimia kuten Jeesus näissä 
jakeissa opettaa? 

4. • Entä jos Jeesus olisikin sanonut: "Jos veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin unohda se, äläkä 
ajattele koko asiaa!" Olisiko sinun helpompi noudattaa tätä käskyä kuin sitä, jonka Jeesus itse 
asiassa antoi? 

• Mitä tapahtuu ihmiselle, joka ei koskaan anna anteeksi toiselle, joka on häntä haavoittanut? 
• Kuka on se ihminen, jonka synnit Jeesus toivoisi sinun tänään antavan anteeksi? (Voit vastata 

hiljaa mielessäsi.) 
5. • Miksi Jeesus pitää mielikuvituksessa tehtyä syntiä yhtä pahana kuin itse teossa tehtyä (27-28)? 

• Muistuta mieleesi tilanne, jossa silmäsi tai kätesi vietteli sinua syntiin. Millä konkreettisella 
tavalla olisit silloin voinut estää niitä tekemästä syntiä (29-30)? 

6. • Mitä Jeesus itse asiassa opettaa avioerosta (31-32)? Pysy tekstissä! 
• Kuvittele tilannetta, missä naimisissa oleva henkilö rakastuu kolmanteen osapuoleen. Mitä etua 

siitä on kaikille asianosaisille, jos hän päättää totella näitä Jeesuksen käskyjä? 
7. • Mikä on suurin ero Jeesuksen ja meidän aikamme ajattelutavan välillä, kun on kysymys 

avioliitosta? 
8. • Miten selittäisit tätä tekstiä ihmiselle, joka väittää aina eläneensä vuorisaarnan mukaisesti? Entä 

sille ihmiselle, joka on epätoivoissaan, koska ei ole pystynyt näitä käskyjä noudattamaan? 

Ilosanoma: Jeesusta rangaistiin kaikilla niillä rangaistuksilla, jotka tämä teksti mainitsee, alkaen 
oikeuden tuomiosta aina helvetin tuleen asti. Hänen oli maksettava viimeinenkin kolikko siitä velasta, jota 
me olemme Jumalan edessä hänen käskyjään rikkoessamme kasvattaneet (vrt. jae 26). 
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6. ÄLÄ HÄTÄILE ÄLÄKÄ HUOLEHDI Matt. 6:25-34

Aluksi: Sana "vanhurskaus" (33, vanha käännös) tarkoittaa täydellistä puhtautta ajatuksissa, sanoissa ja 
teoissa. Vain vanhurskas ihminen kelpaa Jumalalle ja pääsee taivaaseen. Tätä tekstiä käsiteltäessä on 
hyvä, jos vetäjällä on mukanaan myös vuoden 1932 raamatunkäännös. 

1. • Luettele omin sanoin ne asiat, joista huolehtimisen Jeesus tässä tekstissä kieltää. 
• Mikä Jeesuksen mainitsema asia huolestuttaa tällä hetkellä sinua eniten? 
• Miten elämäsi muuttuisi, jos lakkaisit hätäilemästä tässä tekstissä mainittujen asioiden vuoksi? 

2. • Mitä tapahtuu perheelle, jonka yksi jäsen on aina huolissaan rahasta, terveydestä, 
tulevaisuudesta yms.? 

• Mitä hätäileminen vaikuttaa meidän ruumiinkuntoomme? 
3. • Mitä huolehtimisella on yhteistä epäuskon kanssa? 

• Miten me voisimme vähentää hätäilyä ja sen tuomaa epäuskoa elämässämme? 
4. • Etsi kaikki lupaukset, jotka Jeesus tässä tekstissä opetuslapsilleen antaa. 

• Mikä näistä lupauksista on sinun helpoin uskoa? Entä vaikein? 
5. • Lue jakeet 31-32. Mikä on se asia, jota tunnet tarvitsevasi kaikkein eniten tällä hetkellä? (Voit 

vastata hiljaa mielessäsi.) 
• Uskotko sinä, että Taivaallinen Isäsi todella tietää sinun em. asiaa tarvitsevan? Perustele 

vastauksesi. 
6. • Mitä käytännössä tarkoittaa, että etsimme ensin Jumalan valtakuntaa (33)? 

• Mitä sinä etsit elämässäsi ennen kaikkea muuta? (Voit vastata hiljaa.) 
7. • Mitä merkitsee käytännössä, että etsimme ensin Jumalan vanhurskautta, emme omaamme 

(33b, vanha käännös)? 
• Jos olet kokenut, millaista on kääntyä oman vanhurskauden etsimisestä Jumalan vanhurskauden 

etsimiseen, kerro tästä kokemuksestasi toisillekin. 
8. • Mitä jae 34 tarkoittaa? 

• Muistuta mieleesi aika, jolloin hätäilit tulevaisuudesta erityisen paljon. Mitä sinun olisi pitänyt 
tuossa tilanteessa tehdä hätäilemisen sijasta? 

• Tietäen tämänhetkisen elämäntilanteesi varsin hyvin Jeesus kuitenkin sanoo sinulle jakeiden 33-
34 sanat. Mitä sinä hänelle vastaat? 

Ilosanoma: Jeesus etsi aina ensiksi Jumalan valtakuntaa, eikä hänelle kuitenkaan annettu sitä, mitä 
tämä teksti lupaa, vaan ristinpuu. Siinä puussa riippuessaan hän sitten kantoi sen rangaistuksen, mikä 
meille olisi pitänyt langettaa ainaisen murehtimisemme ja epäuskomme tähden. Juuri siksi hän tänään 
ottaa vastaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole voineet lopettaa huomisesta huolehtimistaan. 
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7. VÄÄRIÄ PROFEETTOJA Matt. 7:15-23

Aluksi: Profeetan tehtävä oli julistaa Jumalan sanaa aikansa ihmisille. Voimme soveltaa tätä tekstiä 
kaikkiin niihin pappeihin ja maallikoihin, jotka meidän aikanamme julistavat Jumalan sanaa. 

1. • Koeta löytää tästä tekstistä mahdollisimman monta syytä siihen, miksi väärää profeettaa on 
vaikea erottaa oikeasta? 

• Toimivatko väärät profeetat tekstimme mukaan kirkon sisä- vai ulkopuolella? 
2. • Millaista toimintaa arvelet sellaisen profeetan kirkossa harjoittavan, joka itse asiassa on susi 

lammasten vaatteissa (15)? 
• Mitä luulet: tietääkö väärä profeetta itse olevansa väärä profeetta? Perustele vastauksesi. 
• Mikä on se hedelmä, jonka perusteella voimme määritellä profeetan laadun (16-20)? Kerro jokin 

konkreettinen esimerkki. 
3. • Missä meidän päivinämme tapahtuu sellaisia ilmiöitä, jotka jae 22 mainitsee (profetioita, 

pahojen henkien karkottamisia, voimatekoja)? 
• Minkä asioiden vuoksi Jeesus kritisoi ihmisiä, jotka tekevät hänen nimessään suuria ihmeitä 

(23)? 
• Millä mittakepillä meidän pitää arvioida ihmisiä, jotka tekevät meidän päivinämme ihmeitä 

kristikunnassa? 
4. • Mitä väärät profeetat pitävät uskonnon tärkeimpänä tarkoituksena? 

• Kuvittele ihmistä, joka käy vain "ihme-kokouksissa". Mitä hänen uskostaan puuttuu? 
5. • Mikä on väärien profeettojen asenne syntiin (21,23)? 

• Miksi väärät profeetat eivät itse tajua olevansa vääryydentekijöitä? 
6. • Mihin tarkoitukseen väärät profeetat eivät käytä Jeesuksen nimeä? 

• Vetäjä lukee Room. 10:13. Mikä ero on Jeesuksen nimen käytössä ja käytössä? 
7. • Miten Jeesus oppii tuntemaan omansa (23)? 

• Miksi Jeesus ei tunne ihmisiä, jotka ovat tehneet ihmeitäkin hänen nimessään? 
• Miten voimme tietää tänään, tuleeko Jeesus tuntemaan meidät viimeisenä päivänä? 

8. • Mitä oikea profeetta saarnaa syntisille, luusereille, kuolemansairaille jne.? 
• Kenen velvollisuus on meidän päivinämme varoittaa kristittyjä vääristä profeetoista? 

Ilosanoma: Saatana ei voi koskaan olla susi Jumalan Karitsan vaatteissa, koska hänellä ei ole 
ruumiissaan haavojen jälkiä. Väärien profeettojen suuri erehdys on se, etteivät he myönnä syntejään 
eivätkä siis myöskään tarvitse Jeesusta Jumalan Karitsana, ristillä kuolleena Vapahtajanaan. 
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8. ROOMALAINEN UPSEERI Matt. 8:5-13

Aluksi: Sadanpäällikkö toimi Kapernaumissa miehitysjoukkojen edustajana. Hyvin luultavasti hän oli 
tappanut ihmisiä aseellisten kahakoiden ja kuolemanrangaistusten toimeenpanon yhteydessä. 
Roomalaisten sotilaiden uskonto oli keisarinpalvonta. Vetäjä selittää lyhyesti, keitä olivat Abraham, Iisak 
ja Jaakob. 

1. • Tekstimme sadanpäällikkö oli ehkä kuullut elävästä Jumalasta (juutalaiselta) palvelijaltaan. 
Miettikää muita mahdollisia syitä, miksi hän oli tähän niin kiintynyt (5-6)? 

2. • Juutalaiset eivät yleensä käyneet ulkomaalaisten kodeissa, koska tällainen vierailu teki heistä 
uskonnollisessa mielessä saastaisia. Mitä muita syitä sadanpäälliköllä saattoi olla siihen, että hän 
tunsi itsensä arvottomaksi vastaanottamaan Jeesuksen kodissaan (7-8)? 

3. • Kuvaile sadanpäällikön uskoa siinä vaiheessa, kun hän vasta lähestyi Jeesusta. 
• Uskotko, että yksi ainoa sana Jeesuksen suusta voisi ratkaista pahimman ongelmasi (8)? 

4. • Mitä sadanpäälliköllä oli mielestään yhteistä Jeesuksen kanssa (9)? 
• Miten sadanpäällikkö voi nähdä Jeesuksen näkymättömän armeijan, jota kukaan muu ei nähnyt? 
• Uskotko sinä, että Jeesus voi tänäänkin komentaa yhden näkymättömistä enkeleistään 

auttamaan sitä ihmistä, jonka puolesta juuri rukoilit? Perustele vastauksesi. 
5. • Evankeliumit mainitsevat vain kaksi tapausta, jolloin Jeesus ihaili jonkun uskoa. Mitä tämän 

sadanpäällikön uskossa sitten oli niin erityistä (8-10)? (Mikä ero on uskoa ihmeeseen ja uskoa 
Jeesuksen sanaan?) 

• Luuletteko, että mies itse tiesi omistavansa vahvan uskon? 
• Jos sinä joskus kykenit uskomaan Jeesuksen sanaan jo ennen kuin koit hänen apunsa, kerro 

tästä kokemuksestasi. 
6. • Jakeissa 11-12 Jeesus antaa ymmärtää, että muita uskontoja harjoittaneiden ulkomaalaisten on 

helpompi uskoa häneen kuin niiden, jotka jo tuntevat Raamattunsa. Mistä tämä voisi johtua? 
• Mikä on kriteeri, kun ratkaistaan, ketkä pääsevät taivasten valtakuntaan ja ketkä heitetään ulos 

pimeyteen (helvettiin)? 
7. • Jumala antoi lupauksen Messiaasta ja omasta maasta Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Miten 

sadanpäällikön usko muistuttaa näiden miesten uskoa? 
8. • Sadanpäällikkö ei ollut paikalla näkemässä, mitä palvelijalle tapahtui. Missä kunnossa luulette 

hänen odottaneen tämän löytävänsä kotiin palatessaan (13)? 
• Jeesus sanoo sinullekin jakeen 13 sanat. Mitä ne tänään sinulle merkitsevät? 

Ilosanoma: Jeesus heitettiin Jumalan valtakunnasta "ulos pimeyteen, missä itketään ja kiristellään 
hampaita" (12). Sillä tavalla hän hankki passin roomalaiselle upseerille ja meille muillekin pakanoille, 
joilla ei alun perin ollut mitään oikeutta päästä hänen valtakuntansa kansalaisiksi. 
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9. MATTEUKSEN KUTSUMINEN Matt. 9:9-13

Aluksi: Jeesuksen ajan juutalaisille yhdessä aterioiminen oli ystävyyden merkki. Uskonnolliset ihmiset 
halveksivat publikaaneja, koska he olivat yleensä epärehellisiä raha-asioissa. 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 ajattelivat, kun tämä lopetti työnsä siivoamatta edes työpöytäänsä? 
• Miten Matteuksella oli rohkeutta luopua hyvästä työpaikastaan ja säännöllisistä tuloistaan? 
• 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? 
4. • 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)? 

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

• Miksi Jeesus tahtoi seurustella kaikenlaisten ihmisten kanssa? 
6. • 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? 
• Miksi on joskus helpompaa uhrata jotain Jumalalle kuin osoittaa armahtavaisuutta 

lähimmäistään kohtaan (13)? 
7. • Miksi Jeesus, "lääkäri", piti lyödä sairaudella? Miksi hänet, ainoa vanhurskas, piti lukea syntisten 

joukkoon? (Vrt. Jes. 53:10-12) 

Ilosanoma: Jeesus itse oli täydellinen uhri - siksi Jumala ei enää halua meiltä muuta uhria kuin että 
käytämme elämämme lähimmäisen palvelemiseen. 
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10. KESTÄVYYS VAINOISSA Matt. 10:16-31

1. • Missä määrin kristitty kohtaa mielestäsi pilkkaa ja jopa vainoa nyky-yhteiskunnassa? 
• Mistä kristittyjä eniten kritisoidaan meidän päivinämme? 

2. • Mitä lampaille yleensä tapahtuu susien keskellä (16)? 
• Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että hän lähettää opetuslapsensa kuin lampaat susien 

keskelle? 
• Miten voisimme olla viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset? 

3. • Mistä "rikoksista" Jeesuksen opetuslapsia syytetään, kun heidät viedään oikeuden eteen (17-
22)? 

• Jos sinä tietäisit, että sinut vedetään oikeuteen uskosi tähden, luuletko että voisit olla 
huolehtimatta edeltäkäsin, miten puolustat itseäsi (19-20)? 

4. • Millainen on se yhteiskunta, joka saa perheenjäsenet käyttäytymään toisiaan kohtaan sillä 
tavalla kuin jakeessa 21 kuvataan? 

• Mikä saa ihmisen pysymään vakaumuksessaan silloinkin, kun kaikki muut ovat hänen kanssaan 
eri mieltä (22)? 

• Miten luulet tulevasi käyttäytymään, jos sinua jonakin päivänä vainotaan uskosi tähden? 
5. • Miten jakeen 23 voi soveltaa meidän aikaamme? 
6. • Mitä opetuslapsille merkitsee se tieto, että hänen opettajansa on kärsinyt samat vainot ennen 

häntä (24-25)? 
7. • Kuvittele kahta ihmistä vainon keskellä: yksi heistä on vakuuttunut siitä, että totuus joskus vielä 

voittaa ja valheet paljastetaan. Toinen ei ole asiasta ollenkaan vakuuttunut. Mitä eroa on näiden 
kahden tilanteessa (26)? 

8. • Koeta löytää tekstistä mahdollisimman monta syytä siihen, miksi kristityn ei tarvitse pelätä 
vainoja (26-31). 

• Mitä kristityn pitää tehdä vainojen keskelläkin (27)? 
9. • Tarkoittaako Jeesus jakeessa 28 Jumalaa vai Saatanaa? 

• Miten se seikka vaikuttaa ihmisen käytökseen, pelkääkö hän vainojen keskellä vain Jumalaa, vai 
myös Saatanaa? 

• Mikä jakeen 28 mukaan on ihmiselämän ainoa todellinen onnettomuus? 
10.• Jeesus myöntää, että kristittykin saattaa joutua vihollistensa tappamaksi (28). Miten sitten 

voimme soveltaa jakeita 29-31 marttyyrien, esim. Johannes Kastajan, elämään? 
• Miksi vainot eivät koskaan voi hävittää todellista Kristuksen seurakuntaa? 
• Jeesus sanoo sinullekin tänään jakeet 30-31. Mitä ne sinulle merkitsevät nykyisessä 

elämäntilanteessasi? 
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11. ILOSANOMA KÖYHILLE Matt. 11:1-6

Aluksi: Johannes Kastaja oli tässä vaiheessa noin 30 vuotta vanha. Hän oli jokin aika sitten kastanut 
Jeesuksen ja nähnyt Pyhän Hengen laskeutuvan taivaasta hänen päälleen. Jeesus lainaa profeetta 
Jesajan kirjaa vastauksessaan. Vetäjä lukee seuraavat jakeet: Jes. 35:5,6 ja 61:1. 

1. • Johannes Kastaja pidätettiin kesken kukoistavan evankelioimistyönsä, koska hän oli arvostellut 
kuningas Herodesta tämän aviorikoksesta. Mitkä seikat tässä tilanteessa olivat vangitulle 
Johannekselle ehkä erityisen vaikeita kestää? 

• Kun Johannes oli tavannut ensimmäisen kerran Jeesuksen, hän oli sanonut: "Katsokaa, Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" (Joh. 1:29). Mikä sai hänet nyt epäilemään entistä 
vakaumustaan? 

2. • Mikä johtopäätös Johanneksen olisi pitänyt tehdä omasta elämästään, jos olisi käynyt ilmi, ettei 
Jeesus ollutkaan Kristus? 

• Missä tilanteessa sinä (mahdollisesti) olet epäillyt Jeesuksen jumaluutta? 
3. • Luuletko, että Johannes oletti Jeesuksen tulevan ja vapauttavan hänet vankilasta ihmeen avulla 

(2-3)? Perustele vastauksesi. 
• Miksi Jeesus ei käynyt katsomassa Johannesta vankilassa? 

4. • Miksi Jeesus ei vastannut Johanneksen kysymykseen yksinkertaisesti näin: "Kyllä minä olen. 
Teidän ei tarvitse odottaa ketään muuta"? (Miksi Jeesus tahtoi vastata Vanhan testamentin 
sitaatilla?) 

• Miltä sinusta tuntuu, jos saat surujesi keskelle ystävältäsi raamatunlauseen lohdutukseksi? 
• Miksi Jeesus jätti Jesajan lainauksesta pois sen lupauksen, että Messias myös vapauttaisi 

vangitut (vrt. Jes. 61:1)? 
5. • Mitkä Jeesuksen sanoista Johannes voi soveltaa itseensä? 

• Sana "ilosanoma" merkitse ennen kaikkea syntien anteeksiantamusta (5)? Minkä syntien tähden 
Johannes tarvitsi Jumalan anteeksiantoa tässä tilanteessa? 

• Miksi Jumalan täytyy usein tehdä lapsensa yhtä "köyhiksi" kuin mitä Johannes oli vankilassa? 
6. • Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat jakeessa 6? (Vanha käännös: "Autuas se, joka ei loukkaannu 

minuun.") 
• Miten meidän pitäisi tämän tekstin mukaan toimia, jos loukkaannumme siihen tapaan, miten 

Jeesus meitä ja meidän rakkaitamme kohtelee? 
7. • Mitä luulette Johanneksen ajatelleen Jeesuksen vastauksesta? (Saiko hän rauhan ennen 

kuolemaansa?) 
• Johannes oli ollut uskova koko ikänsä. Miten hänen uskonsa muuttui tämän viimeisen kontaktin 

vaikutuksesta, joka hänellä oli Jeesuksen kanssa? 
8. • Mitä Johannes ehkä ajatteli elämästään ja kuolemastaan sillä hetkellä, kun Herodeksen pyövelit 

tulivat katkaisemaan hänen kaulansa? 

Ilosanoma: Jeesuksen tehtävä oli "ilmoittaa köyhille hyvä sanoma, parantaa ne, joiden mieli on 
murtunut, julistaa vangituille vapautusta... lohduttaa kaikkia murheellisia" (Jes. 61:1-3). Tätä kaikkea 
hän tahtoo tehdä sinullekin tänä päivänä - sanansa kautta. 
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12. KEVYT KUORMA Matt. 11:28-30

Aluksi: Ies tarkoitti puista kehikkoa, joka sitoi kaksi härkää yhteen niiden vetäessä auraa tai kuormaa. 

1. • Mitkä ovat tavallisimpia kuormia, joita ihmiset meidän päivinämme kantavat harteillaan? 
• Kuvittele tämänhetkistä kuormaasi reppuna, jota sinun pitää raahata selässäsi. Jos suurin 

mahdollinen reppu on sadan kilon painoinen, niin paljonko arvelisit omasi painavan? 
2. • Miten kärsimyksen aiheuttama taakka eroaa syntitaakasta? (Kumpaa näistä sinun on raskaampi 

kantaa: kärsimystä vai pahaa omaatuntoa?) 
3. • Kuvittele omaa elämääsi ilman yhtään kuormaa. Mitkä olisivat sellaisen elämän hyvät ja pahat 

puolet? 
4. • Millainen henkilö pystyisi mielestäsi kantamaan elämäsi taakkoja yhdessä sinun kanssasi? 

• Mitä käytännössä merkitsee, että menet Jeesuksen luo ja pudotat taakkasi hänen eteensä? 
5. • Mitä Jeesus tarkoittaa jakeella 29? 

• Onko sinun sielusi löytänyt levon? (Voit vastata hiljaa mielessäsi.) 
• Miksi vain nöyrä ihminen voi saada levon taakoistaan? (Miksi monet ihmiset katkeroituvat 

kantaessaan taakkojaan?) 
• Miten meistä voisi tulla lempeitä ja nöyriä kuten Jeesus oli? 

6. • Mitä Jeesus tarkoittaa sanomalla, että meidän pitäisi ottaa harteillemme hänen ikeensä? (Mikä 
on Jeesuksen ies? Miten se eroaa meidän omista taakoistamme?) 

• Miten tilanteemme muuttuu, jos kannamme iestä yhdessä Jeesuksen kanssa? 
7. • Mitä Jeesus tarkoittaa sanoessaan, että hänen ikeensä on hyvä kantaa ja hänen kuormansa on 

kevyt (30)? 
8. • Mitä ne ihmiset tekevät taakoilleen, jotka eivät tahdo kantaa niitä Jeesuksen eteen? 

• Miksi me kristitytkään emme aina kanna taakkojamme Jeesuksen eteen? 
9. • Miten paljon kevyemmäksi taakkasi tulisi, jos siihen ei sisältyisi syyllisyyttä eikä sen 

kaivelemista, kenen syytä kärsimyksesi oikeastaan on? 
• Miten paljon kevyemmäksi luulisit taakkasi tulevan, jos voisit uskoa, että Jeesus tulee 

muuttamaan sen kaikkien osapuolten parhaaksi? 

Ilosanoma: Vetäjä lukee Joh. 19:17. Jeesuksen risti oli maailman raskain taakka siksi, että se sisälsi 
kaikki meidän kuormamme, kärsimykset yhtä hyvin kuin synnitkin. 
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13. TURHAT SANAT Matt. 12:33-37

Aluksi: Ennen kuin aloitatte keskustelun, muistelkaa vähän, millaisia sanoja olette suustanne päästäneet 
menneellä viikolla. 

1. • Millaisessa tilanteessa sinun on kaikkein vaikeinta hillitä kielesi? 
• Onko olemassa joku ihminen, jolle puhuisit eri tavalla kuin itse asiassa olet puhunut, jos saisit 

elää elämäsi uudelleen? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.) 
2. • Miksi meidän sanamme ovat Jumalan edessä yhtä tärkeitä kuin tekommekin? 

• Missä suhteessa sanat muistuttavat puun hedelmiä (33)? 
• Miten paha puu voi muuttua hyväksi puuksi? 
• Miten paha ihminen voi muuttua hyväksi ihmiseksi? 

3. • Jeesus käyttää voimakasta kieltä kutsuessaan kuulijoitaan "käärmeen sikiöiksi". Mitä 
myrkkykäärmeellä on yhteistä pahanpuhujan kanssa (34)? 

• Mitä Jeesus tarkoittaa tällä lauseella: "Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu" (34)? 
• Testaa jakeella 34 omaa sydäntäsi: mitä se on täynnä tämän testin mukaan? (Voit vastata 

hiljaa.) 
4. • Jakeessa 35 Jeesus antaa ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on sydämessään varasto. Millaisilla 

asioilla ihmiset yleensä täyttävät sydämensä varastotilan? 
• Mieti, mitä puhut Jeesuksesta tai Jeesukselle. Mitä sanasi tai niiden puute osoittavat suhteestasi 

Vapahtajaan? 
5. • Mitä ovat turhat sanat (36)? 

• Mikä voisi olla turhien sanojen vastakohta? 
• Miksi meidän on tehtävä viimeisellä tuomiolla tili "turhista" sanoista eikä esimerkiksi "pahoista" 

sanoista? 
• Mitä sinulle tapahtuu viimeisellä tuomiolla, jos tuomio tapahtuu sanojen perustella? 

6. • Onko mielestäsi mahdollista salata pitkän päälle toisilta, mitä sydämesi sisältää? Pystytkö 
esimerkiksi puhumaan ystävällisesti niille, joita kohtaan sydämesi on täynnä vihaa ja 
katkeruutta? 

• Mitä ajattelet ihmisestä, joka puhuu mahdollisimman vähän, ettei vain tulisi sanoneeksi turhia 
sanoja? 

7. • Miten suurella todennäköisyydellä pystyt tästä lähtien noudattamaan tätä Jeesuksen opetusta? 
8. • Jeesus kutsui kerran itseään viinipuuksi ja opetuslapsiaan sen oksiksi (Joh. 15:1). Miten me siis 

voimme kantaa hyvää hedelmää, vaikka meillä yhä olisikin pahan varasto sydämessämme? 

Ilosanoma: Vaikka Jeesuksen sydämen varasto olikin täynnä vain hyvyyttä, hänet tuomittiin hänen 
sanojensa perusteella - jumalanpilkasta. Jeesuksen risti oli se puu, joka kantoi meidän turhien 
sanojemme kitkerän hedelmän. 
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14. VEHNÄ JA RIKKAVILJA Matt. 13:24-30 ja 36-43

Aluksi: Rikkavilja ilmeisesti tarkoittaa erästä Palestiinan kasvia, joka kasvuvaiheessa muistuttaa paljon 
vehnää. Sen siemeniin pesii joskus myrkyllinen homesieni, ja siksi ne korjuuaikaan koetetaan pitää 
tarkoin erillään vehnänjyvistä. 

1. VERTAUS (23-30)
• Mitä erilaista kiusaa rikkavilja aiheuttaa maanviljelijälle? 
• Millaisia motiiveja mahtaa olla ihmisellä, joka kylvää naapurinsa pellolle rikkaviljaa? 
• Miten sinä reagoisit, jos joku koettaisi sabotoida sinun työtäsi kuten vertauksen naapuri? 
• Mikä on yllättävää isännän suhtautumisessa naapurinsa tihutyöhön (28-30)? 
• Miksi jokainen vehnänkorsi on vertauksen isännälle noin tärkeä (29)? 
• Mikä on siemenen ja sen tuottaman hedelmän keskinäinen suhde? 

2. VERTAUKSEN TULKINTA (36-43). Huomatkaa, että "pelto" merkitsee kahta asiaa: "maailmaa" (38) ja 
"Ihmisen Pojan valtakuntaa" (41), so. kristillistä kirkkoa. 

• Aikaisemmin Jeesus oli kutsunut Jumalan sanaa siemeneksi. Miksi hän nyt kutsui ihmisiä 
siemeniksi (38)? 

• Kuka ihmisiä kylvää ja miten (37,39)? 
• Mitä tämä vertaus opettaa meille Paholaisen työtavoista? 
• Mikä on Paholaisen tarkoitus hänen kylväessään omia lapsiaan kaikista paikoista juuri kristillisen 

kirkon sisälle? 
• Miltä Jumalan seurakunta näyttäisi, jollei se sisältäisi ollenkaan valheveljiä? 
• Miksi emme aina voi tietää, kuka on Jumalan lapsi, kuka Saatanan? 
• Miksi Saatanan lapsia ei saa heittää kirkosta ulos ennen tuomiopäivää? 
• Kumpaa lajiketta sinä katsot olevasi: vehnää vai rikkaviljaa? (Voit vastata hiljaa mielessäsi?) 
• Voiko joku tämän tekstin mukaan olla puoliksi vehnää, puoliksi rikkaviljaa? Perustele 

vastauksesi. 
• Millainen tulee olemaan maailman loppu (41-43)? 
• Mikä on se sato, jonka Jumala tahtoisi koota aittoihinsa? 

3. JUMALAN OMAT (edellisessä käännöksessä: VANHURSKAAT) (43)
• Miksi Jeesus käyttää yhtäkkiä sanaa "vanhurskas" vertauksensa tulkinnassa? 
• Vetäjä lukee Room. 4:5. Miten tullaan vanhurskaaksi Paavalin mukaan? 

4. KOKOAVAT KYSYMYKSET
• Mikä on oikean kristityn ja valheveljen ero? 
• Mitä luulet Jeesuksen tahtovan sanoa sinulle henkilökohtaisesti tämän vertauksen kautta? 

Ilosanoma: Jeesusta kohtasi rikkaviljan kohtalo, vaikka hän itse asiassa oli paras "vehnänjyvä", jonka 
maailma koskaan on nähnyt. Juuri sen vuoksi hän nyt kykeneekin tekemään meistä rikkaviljoista 
vehnänjyviä ja kokoamaan meidät valtakuntaansa maailman lopussa. 
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15. PIETARI KÄVELEE VETTÄ PITKIN Matt. 14:22-34

Aluksi: Galilean järvi on noin 20x12 kilometrin suuruinen. Vuoristosolasta puhaltava tuuli saa joskus 
aikaan äkillisen myrskyn tällä järvellä. Neljäs yövartio tarkoittaa aikaisintaan kello kolmea aamuyöllä 
(25). Opetuslapset olivat siihen mennessä olleet järvellä noin yhdeksän tuntia. 

1. • Miksi Jeesus lähetti opetuslapsensa järvelle hyvin tietäen, mikä heitä siellä kohtaisi (22)? 
• Miksi Jeesus toisinaan lähettää meidätkin "myrskyn" keskelle? 

2. • Miettikää, miltä opetuslapsista tuntui ja mitä he tekivät raivoisan myrskyn kourissa tunnista 
toiseen (24)? 

• Mitä opetuslapset ehkä ajattelivat Jeesuksesta, joka ei ollut tullut heidän mukanaan veneeseen? 
• Mitä luulet Jeesuksen rukoilleen sillä aikaa, kun hänen ystävänsä olivat hengenvaarassa (23)? 

3. • Opetuslapset eivät tietenkään voineet aavistaa, että Jeesus kykenee kävelemään veden päällä. 
Mitä he ehkä odottivat hänen tekevän tuossa tilanteessa? 

• Mitä sinä odotat Jeesuksen tekevän, kun oma tilanteesi tuntuu sinusta toivottomalta? 
• Mistä syystä opetuslapset pitivät Jeesusta aaveena (26)? 

4. • Miltä teistä tuntuisi, jos kuulisitte Jeesuksen äänen sanovan oman myrskynne keskellä: "Pysykää 
rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö"? 

• Sanat "Minä se olen" ovat itse asiassa Jumalan nimi hepreaksi lausuttuna (Jahve). Miksi Jeesus 
tahtoi käyttää näitä sanoja nimenomaan tässä tilanteessa? 

5. • Koettakaa keksiä mahdollisimman monta syytä siihen, miksi Pietari tahtoi kävellä valtavien 
aaltojen päällä veneen keikkuessa ylös ja alas pimeyden keskellä (27)? 

• Luuletko, että itse olisit uskaltanut laskea jalkasi aallon varaan tuossa tilanteessa? 
• Miksi Pietarin kokeilu epäonnistui (30)? 

6. • Mitä Pietarin uskosta vielä puuttui (31)? 
• Mitä sinä vastaisit Jeesukselle, jos hän sanoisi sinulle jakeen 31 sanat? 
• Miksi meidän jokaisen on tärkeä oppia näkemään realistisesti, millainen uskomme itse asiassa 

on? 
• Mikä lohdutus tähän kertomukseen sisältyy sellaista ihmistä varten, joka tietää, että hänellä on 

uskoa vain vähän? 
7. • Miksi Jeesus tuli auttamaan merihädässä olevia ystäviään vasta aamukolmelta? (Mikä tärkeä 

läksy olisi opetuslapsilta jäänyt oppimatta, jos Jeesus olisi tullut aikaisemmin? Vrt. 31-33.) 
• Miksi Jeesus niin usein tulee meidänkin "myrskyymme" hyvin myöhäisessä vaiheessa? 

Ilosanoma: Kukaan ei ojentanut kättään Jeesukselle, kun hän joutui keskelle myrskyä (eli Jumalan 
vihaa). Se hinta hänen oli maksettava meidän uskonpuutteestamme. Mutta juuri siitä syystä Jeesus 
pystyy tänään ojentamaan pelastavan kätensä sillekin, joka tietää itsellään olevan liian vähän uskoa. 
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16. SUURI TUSKA JA SUURI USKO Matt. 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. • Kanaanilaisnainen 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 niin 
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. 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. 

© www.ilosanomapiiri.fi



17. SIMONISTA TEHDÄÄN KALLIO Matt. 16:13-23

Aluksi: Uuden testamentin Kristus-titteli tarkoittaa samaa kuin Vanhan testamentin Messias, suomeksi 
"voideltu". Kuninkaat ja ylimmäiset papit voideltiin öljyllä, kun heidät asetettiin virkaansa. 

1. • Mitä ajattelet tämän tekstin perusteella väitteestä: Jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi 
(13-17)? 

• Miksi uskontunnustuksen sisältö on kristinuskossa ratkaisevan tärkeä asia? 
2. • Mikä olisi mielestäsi ollut helpointa uskoa: sekö että Jeesus oli profeetta Elia (joka oli kuollut 800 

vuotta sitten), profeetta Jeremia (kuollut 600 vuotta sitten), pari vuotta aikaisemmin teloitettu 
Johannes Kastaja vaiko että hän oli Kristus, Jumalan Poika? 

• Voidaanko mielestäsi niitä ihmisiä kutsua kristityiksi, jotka vastaavat jakeen 14 tavalla? Miksi 
voidaan/miksi ei voida? 

3. • Miksi useimmat ihmiset tuohon aikaan eivät tajunneet, että Jeesus on Kristus, VT:n ennustama 
Messias - kaikista hänen suorittamistaan ihmeistä huolimatta? 

4. • Miten ihminen voi tekstimme mukaan löytää oikean, pelastavan uskon (17)? 
5. • Miltä sinusta tuntuisi, jos sinua nimitettäisiin kallioksi? 

• Miltä Pietarista ehkä tuntui, kun Jeesus nimitti häntä kallioksi? 
• Jotkut ajattelevat, että Jeesus tarkoitti kalliolla Pietaria itseään. Toiset taas uskovat, että kallio 

tarkoitti Pietarin uskontunnustusta jakeessa 16. Mitä mieltä sinä tästä asiasta olet? 
6. • Mitä jae 19 mielestäsi tarkoittaa? (Mitkä ovat taivasten valtakunnan avaimet? Kenellä ne on 

hallussaan tänä päivänä?) 
7. • Miksi Pietarin oli niin vaikea uskoa, että Jeesukselle tapahtuisi sellaista kuin hän itse ennusti 

jakeessa 21? 
• Vertaa toisiinsa jakeita 17 ja 23. Mistä Pietarin sanat oikein olivat lähtöisin? 
• Mikä Pietarin uskossa oli vikana vielä uskontunnustuksen jälkeenkin? 

8. • Miten Jeesus voi nimittää kallioksi ja Saatanaksi samaa ihmistä? 
• Mistä huomaamme, ettei Pietari kuitenkaan ollut riivattu? 
• Mitä Saatana koetti saada aikaan Pietarin kautta? 
• Millä tavalla me itse kukin saatamme toimittaa Saatanan virkaa toisten ihmisten elämässä? 

9. • Mikä ero on niiden kahden ajattelutavan välillä, jotka Jeesus mainitsee jakeessa 23? 
• Kumpi ajattelutapa on yleisempi kristikunnassa tänä päivänä? 
• Miten Jeesus kohtelee ihmistä, joka on toimittanut Saatanan virkaa toisen ihmisen elämässä? 

Ilosanoma: Lue jae 21 niin, että lisäät siihen sanat "Pietarin syntien ja minun syntieni tähden". 
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18. JEESUS MUUTTUU JUMALAN NÄKÖISEKSI Matt. 17:1-9

Aluksi: Mooses ja Elia olivat tahtoneet nähdä Jumalan satoja vuosia ennen tätä tapahtumaa, mutta eivät 
saaneet siihen lupaa. VT:n mukaan syntinen, joka näkee Jumalan kasvot, kuolee. Näiden kahden 
kuolemasta ks. 5. Moos. 34:1-6 ja 2. Kun. 2:11. Tekstimme vuori saattoi olla Hermon (2760 m). Ks. 
karttaa. 

JAE 1. 
• Miltä kolmesta opetuslapsesta tuntui, kun Jeesus valitsi juuri heidät lähtemään kanssaan 

vuoriretkelle? 
• Kuvitelkaa, millaista korkealle vuorelle kiipeäminen oli tuon ajan varusteilla? 

JAE 2. 
• Oletko koskaan toivonut saavasi nähdä Jumalan? Jos olet, niin millaisessa tilanteessa? 
• Miksi nimenomaan Jeesuksen kasvot ja vaatteet muuttuivat? 
• Miksi Jumala tahtoi näyttää Poikansa jumalallisen hahmon syntisten ihmisten silmien edessä edes 

yhden ainoan kerran? 
• Miksi opetuslapset eivät kuolleetkaan, vaikka näkivät Jumalan pyhät kasvot? 

JAE 3. 
• Miksi Jeesuksen kirkastumista piti olla todistamassa myös kaksi VT:n edustajaa? 
• Miettikää, miksi Jumala valitsi juuri Mooseksen ja Eliaan tähän tilanteeseen. 
• Miltä näistä kahdesta tuntui ehkä nähdä Messias, jonka tuloa he olivat ennustaneet ja odottaneet? 

JAE 4. 
• Mikä tuossa tilanteessa tuntui opetuslapsista hyvältä? 
• Jos olet joskus kokenut niin ihanan uskonnollisen kokemuksen, ettet olisi sen jälkeen tahtonut palata 

arkeen ollenkaan, kerro siitä toisille. 
• Miten Pietari arveli voivansa siitä lähtien elää korkean vuoren huipulla? 

JAE 5. 
• Mikä oli pilven merkitys tuossa tilanteessa? 
• Miksi Jumala ei sanonut: "Totelkaa häntä" vaan: "Kuulkaa häntä"? 
• Vertaa tätä tilannetta siihen tilanteeseen, kun Jumala antoi kivitauluihin kirjoitetun sanansa 

kansalleen Siinain vuorelta. Mikä on ero näiden tilanteiden välillä? 
JAE 6. 

• Pietari oli vähää ennen sanonut, että hänen on hyvä olla. Mitä hän nyt pelkäsi? 
• Onko pyhän Jumalan lähellä hyvä vai paha olla? 
• Kummankolaisen Jeesuksen kanssa sinun mielestäsi on helpompi olla tekemisissä: sen jolla on 

puusepän vaatteet vai sen, jolla on vanhurskauden valkoinen puku? Perustele vastauksesi. 
JAKEET 7-9. 

• Mikä merkitys oli sillä, että Jeesus kosketti opetuslapsiaan? 
• Luuletteko, että opetuslapset olivat pahoillaan vai hyvillään siitä, että Mooses ja Elia olivat hävinneet 

näkyvistä? 
• Miksi Jeesus ei halunnut, että tästä näystä puhuttaisiin vielä kenellekään, ei edes yhdeksälle muulle 

opetuslapsille? 

Ilosanoma: Jeesus läksi kirkastusvuorelta kulkemaan kohti toista vuorta, nimittäin Golgataa. Siellä hän 
joutui kuolemaan alastomana, että hän voisi antaa hohtavan valkoisen vaatteen meidän syntisten päälle. 
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19. ARMOTON PALVELIJA Matt. 18:21-35

Aluksi: Tässä vertauksessa kuningas tarkoittaa Jumalaa, palvelijat meitä ihmisiä, velka meidän 
syntejämme ja vankityrmä helvettiä. Yksi talentti vastaa seitsemäntoista vuoden palkkaa (24). Sata 
denaaria taas vastaa noin kolmen kuukauden palkkaa (28). 

1. • Montako kertaa sinun mielestäsi on mahdollista antaa toiselle ihmiselle anteeksi, jos hän tekee 
sinulle samaa ilkeyttä jatkuvasti (21)? 

2. VERTAUS 
• Kuinka suurta summaa nykyrahassa vastaa 10000 talenttia (23-24)? 
• Miten yksi ihminen on voinut panna menemään tuollaisen summan rahaa? 
• Mitä mieltä olet kuninkaan langettamasta tuomiosta; onko se oikeudenmukainen vai ei (25)? 

Perustele vastauksesi. 
• Miksi palvelija ei pyytänyt velkaansa kuninkaalta anteeksi (26)? 
• Miten palvelija ehkä arveli voivansa ansaita 10000 talenttia maksaakseen velkansa takaisin 

(26)? 
• Miettikää eri syitä, miksi velan anteeksi saaminen ei tehnyt palvelijaa iloiseksi ja kiitolliseksi (27-

28)? 
• Miten pitkän ajan vaatii kolmen kuukauden palkkasumman säästäminen (29)? 
• Mitä ensimmäiselle palvelijalle olisi pitänyt tapahtua, että hän olisi voinut antaa toverilleen velan 

anteeksi (30)? 
3. VERTAUKSEN SOVELLUTUS

• Mikä on yhteistä synnin ja velan välillä? 
• Jos kuvitellaan, että velkaannut Jumalalle jokaisesta valheesta satasen, jokaisesta likaisesta 

ajatuksesta pari sataa, toisen ihmisen vihaamisesta kymmenen tuhatta jne, paljonko arvelet 
tässä vaiheessa olevasi Jumalalle synneistäsi "velkaa"? 

• Miten me yleensä puolustaudumme silloin, kun emme tahdo antaa toiselle ihmiselle hänen 
syntejään anteeksi? 

• Mitä sen ihmisen uskossa on vikana, joka sanoo Jumalalle samat sanat kuin vertauksen palvelija 
isännälleen (26)? 

4. YHTEENVETO 
• Tarkoittaako armoton palvelija mielestäsi uskovaa kristittyä vai sellaista ihmistä, joka ei usko? 

Perustele väitteesi. 
• Mikä ero on näiden kahden ihmisen tilanteessa: toinen ei tahdo antaa anteeksi lähimmäiselleen 

ja toinen ei voi, vaikka tahtoisikin? 
• Miten tämän vertauksen mukaan ihmisen sydän voi muuttua anteeksiantavaksi (32-33)? 
• Jeesus rukoili niidenkin puolesta, jotka naulitsivat hänet ristille. Miksi häntä sitten rangaistiin 

kuten vertauksen armotonta palvelijaa (34-35)? 

Ilosanoma: Jeesus vaihtoi paikkaa meidän velkaantuneiden palvelijoidensa kanssa ja maksoi velkamme 
ja koko ihmiskunnan velan viimeistä ropoa myöten. Valuutta, millä syntivelkamme kuitattiin maksetuksi, 
ei ollut kulta eikä hopea, vaan Jeesuksen kallis veri (1. Piet. 1:18-19). 
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20. AVIOLIITOSTA JA NAIMATTOMUUDESTA Matt. 19:1-12

1. AVIOEROSTA 1-9 
• Miksi kysymys avioerosta kiinnosti fariseuksia (3)? 
• Mitä meidän aikamme ihmiset ajattelevat avioerosta? 
• Mitä Jeesuksen mukaan tapahtuu avioliittoa solmittaessa(4-5a)? 
• Vetäjä lukee 5. Moos. 24:1. Mitä Mooses tarkalleen sanottuna käski ja mitä hän salli tässä 

kohdassa? Verratkaa hänen sanojaan fariseusten tulkintaan jakeessa 7. 
• Etsikää tästä tekstistä kaikki ne syyt, joilla Jeesus perustelee avioliiton elinikäisyyttä 

(4,5,6,8,9)? 
• Miksi Jeesus salli avioeron ainoastaan uskottomuuden tähden (9)? 
• Mitä seurauksia siitä on yhteiskunnalle, kun avioero yleistyy? 

2. UUDELLEEN AVIOITUMINEN 9-10
• Verratkaa jakeita 8-9 Matt. 5:32:een. Mitä Jeesus opettaa uudelleen avioitumisesta entisen 

aviopuolison vielä eläessä? Pysykää tekstissä! 
• Vetäjä lukee 1. Kor. 7:10-11 ja Room. 7:2-3. Mitä Paavali opettaa uudelleen avioitumisesta 

aviopuolison eläessä? 
• Miten opetuslapset reagoivat tähän Jeesuksen opetukseen (10)? 
• Miksi Raamatun opetus avioliitosta ja avioerosta on nykyään vaiettu kuoliaaksi jopa kristillisissä 

piireissä? 
3. NAIMATTOMUUDESTA 11-12 

• Mitä tarkoittaa, että joku on avioliittoon kelpaamaton äitinsä kohdusta asti? 
• Millä tavalla toiset ihmiset voivat tehdä lähimmäisensä avioliittoon kelpaamattomaksi? 
• Mitä tarkoittaa käytännössä, että joku tekee itse itsensä avioliittoon kelpaamattomaksi taivasten 

valtakunnan tähden? 
4. YHTEENVETO

• Mitä arvelet: voiko ihminen elää täyttä elämää toteuttamatta itseään seksuaalisella 
elämänalueella? Perustele kantasi. 

• Mikä on Jeesuksen mielestä tärkeämpää kuin onnellisen parisuhteen solmiminen? 
• Kenen parasta Jeesus ajatteli antaessaan näin tiukat käskyt suhteessa toiseen sukupuoleen? 
• Mitä sellaisen ihmisen pitäisi tehdä, joka ei ole täyttänyt Jeesuksen käskyjä? 
• Mitä tapahtuu ihmisen raamattunäkemykselle, jos hän kieltää Jeesuksen opetuksen avioliitosta? 

Ilosanoma: Vetäjä lukee Joh. 8:4-11 
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21. EI VIELÄKÄÄN LIIAN MYÖHÄISTÄ! Matt. 20:1-16

Aluksi: Jeesuksen aikana päivätyöläisten toimeentulo oli hyvin epävarmaa. Jaa Suomen keskiverto 
vuosipalkka 300:lla, niin tiedät paljonko denaari olisi tämän päivän valuutassa laskettuna. Kellonajoista 
ks. jakeen 3 alaviitettä. Vertauksen isäntä on tietenkin Jumala ja viinitarha tarkoittaa hänen 
valtakuntaansa. 

1. VERTAUS 
• Monestiko isäntä kävi työmiehiä palkkaamassa (1-6)? 
• Miksi isäntä ilmoitti palkan vain ensimmäiselle ryhmälle, ei muille (2,4)? 
• Mieti mahdollisia syitä siihen, etteivät kaikki olleet torilla työtä etsimässä aamukuudelta. 
• Miksi isäntä ei palkannut vain parhaita työntekijöitä "päältä", vaan kenet tahansa? 
• Mieti eri syitä siihen, miksi kukaan ei ollut palkannut viimeistä ryhmää (6-7)? 
• Vertaa ensimmäisen ja viimeisen ryhmän päivää toisiinsa (7,12). Kumman päivä oli parempi? 
• Kuvitellaanpa, että viimeiseen ryhmään kuului viisi miestä. Paljonko meidän valuutassamme 

laskettuna isäntä olisi "säästänyt", jollei hän olisikaan palkannut sitä ryhmää yhdeksi tunniksi? 
• Miksi isäntä aloitti palkanmaksun viimeisestä ryhmästä (8)? 
• Miksi ensimmäinen ryhmä protestoi, vaikka oli saanut sovitun palkan? 
• Oliko palkanmaksu mielestäsi oikeudenmukaisesti suoritettu. Perustele vastauksesi. 
• Mieti mahdollisimman monta syytä siihen, että isäntä tahtoi maksaa kaikille saman palkan? 

2. VERTAUKSEN TULKINTA
• Miksi Jumala tahtoo mahdollisimman monta työmiestä valtakuntaansa? 
• Mitä palkka voisi tarkoittaa tässä vertauksessa? 
• Miksi Jumalan valtakunnassa kaikkien palkka on yhtä suuri? 
• Millä "kellonlyömällä" sinut on kutsuttu Jumalan valtakuntaan? 
• Kumman osa sinusta on kadehdittavampi: senkö joka palvelee Jumalaa koko ikänsä, vai senkö, 

joka pelastuu juuri ennen kuolemaansa? 
• Mitä ajattelet, jos Jumala eräänä päivänä antaa sinulle saman palkan kuin esimerkiksi apostoli 

Paavalille? 
• Mitä tarkoittaa jae 16 tämän vertauksen valossa? 
• Jeesus sanoo sinulle tänään: "Mene sinäkin minun viinitarhaani." Mitä sinä hänelle vastaat? 

Ilosanoma: Jeesus itse teki Jumalan viinitarhassa päivän raskaimman työn. Itse asiassa hänen työnsä 
ansioilla pystytään maksamaan jokaiselle maailman ihmiselle hänen "palkkansa". 
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22. KUNINGAS RATSASTAA KAUPUNKIINSA Matt. 21:1-11

Aluksi: Kansa odotti merkkiä, joka osoittaisi, oliko Jeesus Messias vai ei. Aasi oli se merkki, Sakarjan 
kirjassa ennustettu. Jeesus oli Daavidin poika 30. polvessa. 

1. RIEMUSAATTO
• Mitä ihmiset yleensä odottavat kuninkaalta, joka ratsastaa riemusaatossa pääkaupunkiinsa? 
• Oliko mielestäsi jotain eroa sen välillä, mitä opetuslapset odottivat Jeesukselta tässä tilanteessa 

ja sen välillä, mitä kansanjoukot odottivat? 
• Katsokaa kohta kohdalta, millainen ketjureaktio syntyi Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin 

viimeisen kerran? Kuka tuon kulkueen oli suunnitellut? Miten kaikki alkoi? Miksi opetuslapset ja 
kansanjoukko levittivät vaatteita ja oksia tielle? Miksi kaupunki joutui kuohuksiin? 

2. KUNINKUUS
• Miksi Jeesus-kuningas ratsasti pääkaupunkiinsa aasilla, ei hevosella? 
• Mistä ihmiset tiesivät Jeesuksen olevan Daavidin poika (vrt. 20:31)? 
• Mikä Jeesuksen käytöksessä oli kuninkaallista? 
• Miksi kansanjoukot eivät nyt pelänneet huutaa Daavidin poikaa, vaikka se oli roomalaisten 

miehittäjien mielestä kapinan lietsomista? 
• Tähän asti Jeesus oli salannut kuninkuutensa tähän asti. Miksi hän nyt yhtäkkiä pitikin itsestään 

selvänä sitä, että häntä kohdeltiin sellaisena? 
• Mikä ero on yleensä kuninkaiden ja Jerusalemiin ratsastavan Jeesuksen käytöksessä? 
• Miksi Jeesuksen piti kuolla kuninkaana? 

3. KANSA
• Luuletteko, että Jeesus iloitsi kansan mielenilmauksista? Perustelkaa vastauksenne. 
• Monenko prosentin näistä ihmisistä arvelette huutaneen ristiinnalitse-huutoa viiden vuorokauden 

kuluttua? 
• Miksi kukaan tästä ihmisjoukosta ei noussut puolustamaan Jeesusta, kun häntä kohdeltiin 

kaltoin? 
• Miten sinä käyttäytyisit, jos joutuisit seisomaan yksin vakaumuksesi takana, ja kaikki muut 

olisivat sinua vastaan? 
4. HOOSIANNA (suomeksi: "Oi Herra auta/pelasta!") 

• Mitä jae 9 tarkalleen ottaen tarkoittaa? Ks. huudon merkitystä. 
• Miksi avunhuuto sopii paremmin Jeesus kuninkaan tervetulotoivotukseksi kuin eläköön-huuto? 
• Mikä jakeessa 11 on hämmästyttävää? 
• Miten tämä tapaus vaikutti Jeesuksen tulevaisuuteen? 

5. SINÄ JA MINÄ
• Mitkä asiat ovat ehkä saaneet sinut huutamaan Auta minua -huutoa viime aikoina/tämän 

adventin aikana? 
• Miksi juuri tämä huuto on parasta jouluvalmistelua? 

Ilosanoma: Lue vielä kerran jae 5 ja vaihda "tytär Siionin" kohdalle oma nimesi. 
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23. KUNINKAAN POJAN HÄÄT Matt. 22:1-14

Aluksi: Häät olivat ajanlaskumme alun Lähi-idässä parasta, mitä arkisen aherruksen keskellä yleensä 
saattoi tapahtua. Ilmestyskirjassa taivasta kutsutaan joskus hääjuhlaksi. Kutsuvieraat tarkoittivat ensin 
juutalaisia, mutta nykyään he tarkoittavat ketä tahansa ihmistä, joka on kristillisen kirkon 
vaikutuspiirissä, mutta kieltäytyy ottamasta Jumalan kutsua vakavasti. 

1. • Palauta mieleesi kuninkaalliset häät, joita seurasit TV:stä tai lehdistä. Millaisia ihmisiä noihin 
häihin oli kutsuttu? 

• Millaiset ihmiset saattaisivat ehkä meidän päivinämme käyttäytyä kuten ne, joista jakeet 3-5 
kertovat? 

2. • Mitä vertauksen kutsuvieraat kuninkaastaan ajattelivat? 
• Miksi kutsuvieraiden oli suhteellisen helppo kieltäytyä kutsusta? 
• Miksi kieltäytyjät eivät ajatelleet tekonsa mahdollisia seurauksia? 

3. • Jumala kutsuu ihmisiä taivasten valtakuntaan palvelijoidensa ja Raamatun kautta. Miksi 
useimmat ihmiset suhtautuvat hänen kutsuunsa jakeissa 3 ja 5 kuvatulla tavalla? 

4. • Miltä sinusta tuntuu, kun joku kutsuu sinua kirkkoon, raamattupiiriin yms. keskeltä kiireitäsi? 
• Mitä reaktiosi osoittaa siitä, minkä arvoisena sinä pidät taivaan hääjuhlaa? 

5. • Mistä johtuu, että Jumalan palvelijoita joskus kohdellaan jakeessa 6 kuvatulla tavalla? 
• Miten ja milloin jae 7 toteutui ja toteutuu tässä maailmassa? 

6. • Vertaa ensimmäistä kutsuttujen joukkoa toiseen - miten näiden ryhmien arkipäivä poikkesi 
toisistaan (5,10)? 

• Keitä meidän aikanamme ovat ne, jotka tulevat teiltä ja toreilta Jumalan valtakuntaan (9-10)? 
• Miten "rupusakki" pystyi uskomaan, että kuninkaan kutsu oli tarkoitettu vakavasti otettavaksi? 
• Millaiset ihmiset iloitsevat meidän päivinämme siitä, että heidätkin kutsutaan taivaalliseen 

hääjuhlaan? 
7. • Yleensä ajatellaan niin, että kuninkaalla oli varastossaan valmiita juhlapukuja niitä varten, jotka 

hän oli kutsunut kaduilta pitoihin. Miksi yhdelle vieraalle ei kuninkaan antama asu 
kelvannutkaan? 

• Raamatussa hääpuku tarkoittaa usein sitä vanhurskauden vaatetta, jonka Jumala pukee syntisen 
päälle. Millainen usko on sillä ihmisellä, joka arvelee voivansa mennä taivaaseen "omissa 
vaatteissaan"? 

8. • Mitä tarkoittaa jae 14 tämän vertauksen valossa? 
• Kuka ei vielä ole saanut kutsua Jumalan valtakunnan hääjuhlaan? 
• Keitä ei ole valittu? Pysykää tekstissä. 

9. • Miksi Jeesukselle kävi kuten hääpuvuttomalle vieraalle jakeessa 13? 

Ilosanoma: Vetäjä lukee Ilm. 7:13-14 
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24. KUKA ON TEKOPYHÄ? Matt. 23:1-12

Aluksi: Kun Jeesus arvosteli julkisesti fariseuksia ja lainopettajia tekopyhyydestä, oli se samanlainen 
skandaali kuin että joku meidän päivinämme "haukkuisi" TV:ssä kunnioitettuja kirkonmiehiä samalla 
tavalla. Mooseksen istuin tarkoitti sitä asemaa, joka näillä miehillä oli Mooseksen lain eli Vanhan 
testamentin opettajina. 

1. • Mistä tekopyhän ihmisen voi tunnistaa Jeesuksen aikana (2-7)? 
• Sano yhdellä lauseella, mitä Jeesuksella oli aikansa lainopettajia ja fariseuksia vastaan. 

2. • Mistä tekopyhän voi tunnistaa meidän päivinämme? 
• Missä piireissä on mielestäsi eniten fariseuksia meidän aikanamme? 
• Millainen opetus lisää tekopyhien määrää tietyssä uskonnollisessa ryhmässä? 

3. • Millaisten asioiden perusteella Jeesuksen ajan fariseukset asettivat ihmiset arvojärjestykseen? 
• Millaisten asioiden perusteella uskonnolliset ihmiset pyrkivät meidän päivinämme asettamaan 

itsensä ja muut arvojärjestykseen? 
4. • Miksi ihmiset yleensä pitävät arvonimiä ja titteleitä suuressa arvossa (7-10)? 

• Mikä merkitys arvonimillä ja titteleillä on sinun omassa uskonnollisessa yhteisössäsi? 
• Mikä arvonimissä ja titteleissä on vikana Jeesuksen mielestä? 

5. • Miksi "palvelijan" asemaan joutuminen on kristityistäkin usein hyvin vaikeaa (11)? 
• Mikä ero on palvelijan asenteen (siinä mielessä kuin Jeesus käyttää tätä sanaa jakeessa 11) ja 

alemmuuskompleksin välillä? 
• Kuvaile kristillistä johtajaa, joka ottaa täydestä jakeen 11? 

6. • Mitä jae 12 tarkoittaa käytännössä? 
• Kerro omasta elämästäsi jokin esimerkki liittyen jakeeseen 12. 

7. • Missä suhteessa Jeesus oli erilainen kuin aikansa uskonnolliset opettajat? 
• Miksi Jeesus ei vaatinut koskaan asemaa tai kunniaa itselleen, vaikka olisi ne ansainnut 

paremmin kuin kukaan toinen koko maailmassa? 
8. • Mikä on mielestäsi tämän tekstin tärkein opetus sinulle itsellesi? Entä kirkollesi/uskonnolliselle 

yhteisöllesi? 

Ilosanoma: Jeesus ei sitonut raskaita taakkoja ihmisten kannettavaksi, päinvastoin - hänhän otti 
ihmiskunnan syntitaakan omille harteilleen ja kantoi sen ristinpuulle. 
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25. TAIVAS JA MAA KATOAVAT Matt. 24:29-44

Aluksi: Kristikunnassa on erilaisia teorioita siitä, missä järjestyksessä eri ilmiöt tapahtuvat Jeesuksen 
palatessa maan päälle. Tässä raamattupiirissä emme keskustele asioiden tapahtumisjärjestyksestä, vaan 
vain itse asioista. Vetäjä selittäköön lyhyesti Nooan historian (37-39, vrt. 1. Moos. 6-7). 

1. • Miltä sinusta tuntuisi, jos kuulisit, että Jeesus palaa maan päälle tänään? 
• Miten eroavat toisistaan Jeesuksen odottaminen ja kuoleman odottaminen? 

2. • Mitä muutoksia ilmakehässä ja avaruudessa tapahtuu ennen Jeesuksen tuloa? Käytä 
vastauksessasi oman aikamme ilmauksia (29). (Millä eri tavoilla aurinko ja kuu voivat pimetä 
maapallosta käsin katsottuna? Muista myös Nooan aikaa.) 

• Mitä muutoksia ilmakehässä on tapahtunut meidän aikanamme? 
3. • Miten Jeesuksen 1. ja 2. tuleminen eroavat toisistaan? Etsikää mahdollisimman monta 

eroavuutta (30). 
• Mitä sukukunnat valittavat Jeesuksen tullessa (30)? 

4. • Mitä kristityille tapahtuu Jeesuksen tullessa takaisin (31)? 
• Toivotko sinä olevasi elossa, kun jae 31 toteutuu? Miksi, miksi et? 

5. • Mitä Jeesus tahtoo sanoa viikunapuu-vertauksella omasta tulemuksestaan (32-34)? (Puhuuko 
tämä vertaus mielestänne Israelin valtiosta? Jos puhuu, niin miten?) 

6. • Mikä merkitys lopun ajan uskoville on Jeesuksen sanoilla (eli Raamatulla) (35)? 
• Mitä sinulle merkitsee se, että maailmassa on jotakin, mikä ei koskaan katoa? 

7. • Miksi Jeesuksen tulon päivän on oltava salattu (36)? 
• Miten elämäsi muuttuisi, jos tietäisit, milloin Jeesus tulee? 

8. • Missä suhteessa Nooan aikalaiset muistuttivat meidän aikalaisiamme (38-39)? (Mitkä asiat heitä 
kiinnostivat ja mitkä eivät kiinnostaneet?) 

9. • Mitä jakeet 40-41 tarkoittavat? Vertaa myös Nooan aikaan ja jakeeseen 31. 
• Kuvittele, miltä maailma näyttää, kun jakeet 40-41 toteutuvat? 

10.• Kenelle Jeesuksen paluu on kuin murtovarkaan tulo (43-44)? Kenelle se on kuin ikävöidyn 
ystävän kohtaaminen? 

• Mitä Jeesuksen odottaminen tarkoittaa käytännössä (42,44)? 
• Miten Jeesuksen paluusta voisi tulla meille lohdullinen, ei pelottava asia? 
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26. KYMMENEN MORSIUSNEITOA Matt. 25:1-13

Aluksi: Mitä "öljy" tarkoittaa tässä vertauksessa, sitä on aikojen kuluessa tulkittu kolmella eri tavalla: A. 
Se tarkoittaa Pyhää Henkeä. B. Se tarkoittaa uskoa Jeesukseen. C. Se tarkoittaa Raamattua. Sulhanen 
tarkoittaa Jeesusta ja hääjuhla taivasta, minne päästään Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen. 

1. • Keskustelkaa aiheesta: millainen on mielestänne valvova kristitty? 
2. VERTAUS 

• Morsiusneitojen nimenomainen tehtävä oli valaista sulhasen tietä pimeyden keskellä. Koska 
kelloja ei ollut olemassa, viivytykset kuuluivat asiaan. Miksi tyhmät morsiusneidot eivät pitäneet 
huolta siitä, että heillä olisi ollut tarpeeksi öljyä missä tilanteessa tahansa? 

• Mitä tiedostettuja ja tiedostamattomia motiiveja voisi olla ihmisellä, joka ei välitä, onnistuvatko 
ystävän häät vai eivätkö onnistu? 

• Mikä ero oli viisaiden ja tyhmien suhteella sulhaseen - miettikää eri vaihtoehtoja? 
• Miksi viisaatkaan morsiusneidot eivät pysyneet valveilla keskiyöhön asti (5-7)? 
• Mitä ajattelette siitä, etteivät viisaat morsiusneidot antaneet öljyään tyhmille (8-10)? 
• Sulhanen oli varmasti tavannut kaikki morsiusneidot ennenkin. Miksi hän sitten sanoi tyhmille, 

ettei hän tuntenut heitä (11-12)? 
3. VERTAUKSEN TULKINTA

• Keitä Jeesus tarkoitti viisailla morsiusneidoilla? 
• Keitä Jeesus tarkoitti tyhmillä morsiusneidoilla? 
• Miten Jeesuksen tuloon pitää valmistautua A, B ja C tulkinnan mukaan? (Ks. "Taustaa") 
• Mikä ero on sen kristityn uskossa, joka on valmistautunut Jeesuksen tuloon verrattuna sen 

kristityn uskoon, joka ei siihen ole valmistautunut? 
• Oletko mielestäsi kylliksi valmistautunut Jeesuksen tuloa varten? 
• Mitä Jeesus tahtoo meille opettaa sanoessaan vertauksessaan, että kaikki kymmenen 

morsiusneitoa nukahtivat kesken odotuksen (5,13)? 
• Milloin ja miten Jeesus oppii tuntemaan omansa (12)? 
• Millaisessa tilanteessa ihminen oppii antamaan arvoa taivaan hääjuhlalle? 
• Mitä jae 13 sanoo sinulle henkilökohtaisesti? 

Ilosanoma: Me emme voi oppia tuntemaan toista ihmistä, jollei hän paljasta meille pahimpia puoliaan. 
Jeesus ei sanan varsinaisessa merkityksessä opi tuntemaan meitä, jollemme me kerro hänelle 
syntejämme ja pyydä niitä anteeksi. 
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27. TALENTIN TALLETTAJAT Matt. 25:14-30

Aluksi: Yksi talentti vastaa 17 vuoden palkkaa. On olemassa kolme mahdollisuutta tulkita, mitä talentit 
tässä vertauksessa tarkoittavat: A. Ne tarkoittavat meidän kykyjämme ja armolahjojamme. B. Ne 
tarkoittavat Jumalan armoa (evankeliumia, vrt. Ef. 4:7). C. Ne tarkoittavat armonvälineitä: Raamattua, 
kastetta ja ehtoollista. 

1. • Paljonko yksi talentti tekee meidän valuutassamme tämänhetkisen ansiotason mukaan? Paljonko 
on kaksi talenttia - entä viisi (14-15)? 

• Miten meidän aikanamme olisi parasta sijoittaa tuollainen summa rahaa? 
• Montako vuotta menee, ennen kuin 17 vuoden palkka on kaksinkertaistunut? 
• Miksi ei aina ole niin yksinkertaista sijoittaa toisen ihmisen rahoja? 

2. • Millä perusteella isäntä jakoi talentit (15)? 
• Mitä tarkoittaa, että palvelijat saivat eri määrän talentteja A, B ja C tulkinnan mukaan? 
• Milloin ja miten sinä olet saanut talenttisi Jumalalta? 

3. • Mitä palvelijoiden käytökseen vaikutti se, mitä he tunsivat isäntäänsä kohtaan? 
• Miten eri tavoin palvelijat suhtautuivat isäntänsä paluun viipymiseen (19)? 
• Miten (A) armolahjoilla, (B) Jumalan armolla ja (C) armonvälineillä asioidaan (16)? 
• Miten armolahjat, Jumalan armo tai armonvälineet voidaan haudata maahan (18)? 
• Mitä näistä kolmesta tulkinnasta sinä pidät oikeana? 

4. • Mitä jae 26 opettaa meille Jumalasta? 
• Millaisissa tilanteissa sinusta on tuntunut kuin Jumala olisi ankara mies, joka vaatii sinulta 

mahdottomia? 
• Mitä vikaa on sen ihmisen uskossa, joka on kuin vertauksen kolmas palvelija (24-27)? 

5. • Milloin laiskalta palvelijalta otetaan pois hänen viimeinenkin talenttinsa (28)? 
• Mitä tarkoittaa jae 29 A, B ja C tulkintojen valossa? 

6. • Miksi kolmannen palvelijan rangaistus oli noin kova, vaikka hän ei varsinaisesti ollut kavaltanut 
kenenkään rahoja (30)? Miettikää vastausta taas eri tulkintojen valossa. 

• Miksi Jeesusta itseään kohtasi kelvottoman palvelijan rangaistus (30)? 
7. • Mitä meidän pitää tehdä, jos huomaamme olleemme kelvottomia ja laiskoja palvelijoita? 
8. • Mikä saa meidät kristityt asioimaan talenteillamme? 

• Kuvittele, että Jeesus sanoo sinulle viimeisellä tuomiolla jakeen 21 sanat. Mitä vastaat hänelle? 
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28. VUOHET JA LAMPAAT Matt. 25:31-46

Aluksi: Tämän vertauksen tulkinnassa on aikojen kuluessa esiintynyt kolme vaihtoehtoa: vähimmät 
veljet tarkoittavat (A) kärsiviä kristittyjä, (B) kärsiviä juutalaisia, (C) kaikkia kärsiviä ihmisiä maan päällä. 

1. • Mikä viimeisen tuomion vertauksessa on mielestäsi erityisen pelottavaa? 
• Mikä siinä (mahdollisesti) on lohdullista? 

2. • Mitä tämä vertaus opettaa meille helvetistä ja taivaasta (34, 41, 46)? 
• Millaisten ihmisten pitäisi tavallisella maalaisjärjellä ajateltuna joutua helvettiin? 
• Mikä on se synti, joka tämän vertauksen mukaan vie ihmisen helvettiin? 
• Miksi helvetistä puhutaan ja siihen uskotaan meidän aikanamme yhä vähemmän? 

3. • Montako vähimpien veljien ryhmää tässä vertauksessa esiintyy? 
• Montako näistä ryhmistä sinä itse olet joskus auttanut? 
• Mitä näistä kuudesta ihmisryhmästä sinun mielestäsi on kaikkein vaikeinta auttaa? 

4. • Miksi meidän on niin vaikeata nähdä Jeesus nälkäisessä, janoisessa, kodittomassa, alastomassa, 
sairaassa ja (etenkin!) vangissa? 

• Minkä verran sinun kristillinen yhteisösi panostaa näiden kuuden ryhmän auttamiseen? 
5. • Miten "vuohet" ehkä puolustelivat käytöstään: miksi he eivät auttaneet näitä kuutta 

ihmisryhmää? 
• "Vuohet" hämmästyivät vilpittömästi tuomiotaan. Miksi he ehkä olivat luulleet sen olevan 

toisenlainen (44)? 
6. • Miksi "lampaatkin" hämmästyivät kuninkaan sanoja (38-39)? 

• Mistä "lampaat" olivat saaneet voiman rakastaa sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ehkä olleet kovin 
rakastettavia? 

7. • Mikä alussa mainituista tulkinnoista on mielestäsi oikea? 
• Mitä seurauksia tulee käytökseemme sen mukaan, mitä tulkintaa pidämme oikeana? 

8. • Vertaus viimeisestä tuomiosta näyttää puhuvan vain teoista. Missä kohtaa kuitenkin usko tulee 
kuvaan mukaan? (Minkä perusteella ihmiset on alun perin jaettu vuohiin ja lampaisiin?) 

9. • Milloin Jeesus itse koki vähimpien veljiensä kohtalon - milloin hän oli nälkäinen, janoinen, 
koditon, alaston, sairas ja vangittu? 

• Miksi Jeesukselle luettiin kerran sama tuomio kuin vuohille jakeessa 41? 

Ilosanoma: Koko maailmanhistoriassa on vain kaksi tärkeää oikeudenkäyntiä: Jeesuksen tuomio ja 
viimeinen tuomio. Jokainen meistä joutuu vastaamaan laiminlyönneistään vähäisimpiä veljiä kohtaan 
jommallakummalla kerralla. Jos uskot, että syntisi on tuomittu jo Jeesuksen oikeudenkäynnin 
yhteydessä, niin saat myös olla varma, että sinut julistetaan syyttömäksi viimeisenä päivänä. 
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29. RUKOUSTAISTELU GETSEMANESSA Matt. 26:36-46

Aluksi: Malja tarkoittaa usein Raamatussa Jumalan vihaa, joka synnintekijän on ikään kuin kaadettava 
alas kurkustaan (39). Vetäjä lukee jakeen 38 myös vanhasta raamatunkäännöksestä. 

1. • Kun sinä tunnet itsesi todella onnettomaksi, montako ihmistä haluat ympärillesi? (Miksi Jeesus ei 
mennyt yksin Getsemaneen?) 

• Miksi kolme opetuslasta eivät jaksaneet valvoa edes yhtä tuntia Jeesuksen kanssa, vaikka he 
olivat kalastajan ammatissa valvoneet montakin yötä läpeensä? 

2. • Tämä on ainoa kerta, jolloin Jeesus valittaa evankeliumeissa omaa tuskaansa Mikä tässä 
tilanteessa teki Jeesuksen "kuolemaan saakka murheelliseksi"? 

• Oletko sinä koskaan tuntenut itsesi kuolemaan saakka murheelliseksi? Jos olet, niin millaisessa 
tilanteessa? 

3. • Moni ihminen on kohdannut kuoleman pelotta. Miksi ei Jeesus? (Entä jos Jeesus olisi kuollut 
ilman tätä taistelua, silmäänsä räpäyttämättä, minkä opetuksen hän olisi sillä meille antanut?) 

• Mikä saa ihmisen makaamaan maassa kasvoillaan (39)? 
4. • Miksi Jeesus ei pyytänyt itselleen esirukousta (40-41)? 

• Mistä kiusauksesta Jeesus puhuu jakeessa 41? 
5. • Katsokaa Jeesuksen rukousta jakeessa 39. Oliko Jumalalla ja Jeesuksella tuossa tilanteessa 

sama tahto vai eri tahto? 
• Miksi rukouksen ensimmäinen puolisko on tärkeä? Miksi rukouksen toinen puolisko on tärkeä? 
• Mitä meille tapahtuu, jos me rukoilemme vain rukouksen ensimmäistä tai toista puoliskoa? 

6. • Miten Jeesuksen rukous muuttui toisella kerralla (39,42)? 
• Miksi Jeesus ei lopettanut rukoustaan yhteen eikä kahteen kertaan (39,42,44)? 

7. • Muuttuiko Jeesuksen tahto rukoustaistelun tuloksena? Jos muuttui, niin miten? 
• Luuletko että sinä voisit tilanteen niin vaatiessa rukoilla tulevasi sen hylkäämäksi, jota rakastat 

yli kaiken? Perustele vastauksesi. 
• Mitä sinulle ja minulle olisi tapahtunut, jos Jeesus ei loppujen lopuksi olisi suostunut juomaan 

Jumalan vihan maljaa? 
8. • Millaiselta Jeesus mielestäsi vaikuttaa jakeissa 45-46 verrattuna siihen, millainen hänen 

mielentilansa oli vähää ennen? (Mikä sai Jeesuksen olemaan täysin tyyni ja rauhallinen tästä 
hetkestä kuolemaansa asti?) 

9. • Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi joutunut ristille ilman tätä rukoustaistelua? 
• Miksi on niin tärkeää, että meilläkin on oma Getsemanemme ennen omaa Golgataamme? 

Ilosanoma: Jeesus kauhistui sitä ajatusta, että hänen syvä rakkaussuhteensa Isään menisi poikki. 
Meidän ei tarvitse juoda Jumalan vihan maljaa, koska Jeesus on sen juonut sen meidän puolestamme. 
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30. MIKSI MINUT HYLKÄSIT? Matt. 27:33-54

Aluksi: Ristiinnaulitulle ihmiselle puhuminen ja jopa hengittäminen on vaikeaa. Elia (49) oli 800-vuotta 
aikaisemmin elänyt profeetta. Huomatkaa, ettei tavallinen ihminen koskaan saanut katsoa temppelin 
esiripun takana olevaa kaikkein pyhintä (51). 

1. • Kuolemanrangaistuksen toimeenpaneminen oli miehitysjoukkojen tehtävä. Minkä vaikutelman 
saat jakeiden 33-36 perusteella tekstimme sotilaista - kärsivätkö he siitä, että heidät määrättiin 
lyömään eläviä ihmisiä ristille? 

• Viiniä annettiin ristiinnaulittavalle yleensä kivun lievittämiseksi. Miksi luulette sotilaiden 
sekoittaneen Jeesuksen viiniin sappea, niin että siitä tuli juomakelvotonta (34 ja alaviite)? 

• Mikä voi saada aikaan sen, että joku turtuu toisen kärsimyksen katselemiseen ja alkaa jopa 
nauttia siitä? (Minkä verran esimerkiksi väkivaltafilmien ja videopelien katseleminen vaikuttaa 
mielestäsi asiaan?) 

2. • Mikä sinua hämmästyttää niissä syissä, joiden tähden Jeesuksen vihamiehet häntä pilkkasivat 
(39-44)? 

• Jos sinä olisit nähnyt Jeesuksen tuolla hetkellä, luuletko että olisit voinut uskoa hänen olevan 
Jumalan Poika? 

3. • Mitä Jeesuksen vihamiehet ehkä odottivat hänen sanovan ristiltä viimeisiksi sanoikseen? 
• Miksi Jumala oli hylännyt Jeesuksen (46)? 
• Jos sinusta on joskus tuntunut, että Jumala on hylännyt sinut, niin millaisessa tilanteessa se 

tapahtui? 
4. • Mitä luulette kuulijoiden ajatelleen, kun Jeesus vieläkin kutsui Jumalaa omaksi Jumalakseen? 

• Jeesuksen sanat jakeessa 46 ovat lainaus eräästä Daavidin psalmista (22:2). Miksi Jeesus tahtoi 
ilmaista tuskaansa Raamatun sanoilla, ei omillaan? 

• Mitä sinä haluaisit sanoa viimeisiksi sanoiksesi? 
5. • Mistä syystä joku ihminen saattaa huutaa kovalla äänellä kuollessaan (50)? 

• Mitä Jeesuksen huuto osoittaa hänen kuolemastaan? 
6. • Millä tavalla tunnelma Golgatalla muuttui päivän mittaan (51-54)? 
7. • Mikä sai roomalaisen sadanpäällikön - joka ei tuntenut Raamattua - uskomaan, että tämä 

ihmisten ja Jumalan hylkäämä mies oli Jumalan Poika (54)? 
• Miksi juutalaiset näkivät Jeesuksen kuoleman niin toisin silmin kuin roomalainen upseeri? 

8. • Usein ajattelemme, että Jeesuksen kärsimys oli niin suuri, koska kaikki maailman synnit olivat 
hänen kannettavinaan? Miten suuri olisi Jeesuksen kärsimys ollut, jos hän olisi kantanut "vain" 
sinun syntejäsi ristinpuulla? 

• Jos maailmassa olisi ollut vain yksi ainoa ihminen - sinä - niin luuletko, että Jeesus olisi tullut 
pelastamaan sinua ja kuolemaan puolestasi? Perustele vastauksesi. 

Ilosanoma: Näetkö tästä kertomuksesta, miten paljon Jeesus sinua rakasti! 
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31. HAUDAN VARTIJAT Matt. 27:62-28:-15

Aluksi: Jeesuksen viholliset olivat suunnitelleet, että Jeesuksen ruumis mätänisi ristillä ja koirat söisivät 
sen, mitä sieltä putoilisi. Kuitenkin Jeesus sai kunniallisen hautauksen (57-61). Huomatkaa, että 
roomalaiset sotilaat olivat kuuluja rohkeudestaan. 

1. • Miten on mahdollista, että ylipapit muistivat Jeesuksen ennustuksen omasta 
ylösnousemuksestaan, vaikka opetuslapset olivat sen täysin unohtaneet (62-63)? 

• Miksi ylipapit pitivät opetuslapsia rohkeampina kuin he itse asiassa olivatkaan (64)? 
• Mitä mieltä olette: uskoivatko ylipapit vakavissaan siihen mahdollisuuteen, että Jeesus saattaisi 

nousta kuolleista? 
2. • Jae 65 sisältää viimeisen maininnan Pilatuksesta Raamatussa. Millaisen vaikutelman hänestä saa 

tämän jakeen perusteella? 
• Mitä luulet Pilatuksen tässä vaiheessa ajatelleen päivän tapahtumista? 
• Luuletko, että Pilatus joskus pystyi unohtamaan Jeesuksen? Miksi, miksi ei? 

3. • Mitä roomalaiset sotilaat ehkä ajattelivat joutuessaan vartioimaan kuollutta ruumista? 
• Katsokaa tarkkaavaisesti tekstistä, mitä kaikkea sotilaat kokivat pääsiäisaamuna (2-3)? 
• Miksi jakeessa 4 kuvattua tilaa kutsuttaisiin lääketieteellisesti? 

4. • Mitä rohkeat roomalaiset sotilaat pelästyivät niin pahasti, että lähtivät pakoon? 
• Luuletko, että sotilaat katsoivat haudan sisälle ennen kuin pötkivät pakoon? Perustele 

vastauksesi. 
5. • Miten ylipapit ehkä tulkitsivat sotilaiden kertomuksen (11-14)? 

• Mitä todistaa se, etteivät ylipapit vaatineet sotilaille rangaistusta, vaan päinvastoin maksoivat 
heille suuren summan rahaa (12-15)? 

• Miten Jumala käänsi valtakuntansa voitoksi ylipappien kieroilun? 
6. • Mitkä kaikki seikat todistivat tässä vaiheessa ylipapeille, että ylösnousemus todella oli 

tapahtunut? 
• Olisitko sinä uskonut Jeesuksen ylösnousemukseen, jos olisit ollut ylipappien asemassa? 

7. • Minkä suuren epäjohdonmukaisuuden sotilaiden kertomus sisältää (13)? 
• Mitä sadanpäämies (näiden sotilaiden lähin upseeri) ehkä ajatteli kuullessaan, miten hänen 

alaisensa olivat tehtävänsä suorittaneet? 
8. • Miksi Jeesus ei ilmestynyt ylösnousseena ylipapeille? 

• Kohta tämän jälkeen pelkurimaiset opetuslapset muuttuivat rohkeiksi ja alkoivat julistaa 
Jeesuksen ylösnousemusta vainojen keskelläkin. Miksi ylipapit eivät siinäkään vaiheessa 
kääntyneet kristityiksi? (Vrt. Luuk. 16:31) 

• Millainen ehkä oli ylipappien loppuelämä? 
9. • Mitä Jeesuksen ylösnousemus sinulle itsellesi merkitsee? 
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32. LÄHETYSKÄSKY Matt. 28:16-20

Aluksi: 40 päivää on kulunut pääsiäisestä. Jeesus kohtaa opetuslapsensa viimeisen kerran ja sanoo 
heille viimeiset sanansa eli testamenttinsa - eli sen mitä hän haluaa heidän ennen kaikkea muistavan. 

1. • Mikä on mielestäsi tavallinen rivikristityn suhde lähetystyöhön meidän kirkossamme? (Minkä 
verran rivikristitty on valmis käyttämään aikaansa, rahaansa ja elämäänsä lähetystyön 
edistämiseen?) 

• Minkä verran ja mihin suuntaan lähetystyöhön suhtautuminen on mielestäsi muuttunut sinun 
muistisi aikana? 

2. • Mitä opetuslapset ehkä luulivat menevänsä tekemään vuorelle, jonne Jeesus oli heidät kutsunut 
(16)? 

• Mitä jotkut opetuslapsista epäilivät vielä tässä vaiheessa (17)? 
• Miksi luulette Jeesuksen tahtoneen sanoa nimenomaan nämä sanat viimeisiksi sanoikseen 

opetuslapsilleen? 
3. • Miten Jeesus voi olettaa noiden yhdentoista oppimattoman miehen pystyvän valloittamaan koko 

maailman? 
• Jeesus oli käskenyt opetuslasten seurata itseään jo kolme vuotta aikaisemmin. Miten hänen 

silloinen kutsunsa erosi lähetyskäskystä? 
4. • Mitä luulette opetuslasten ajatelleen kuullessaan sanat "kaikki kansat", ei vain "koko Israel" 

(19)? 
• Mitä vastaväitteitä opetuslapset ehkä olisivat tahtoneet esittää? 
• Mitä vastaväitteitä sinä esität silloin, kun sinua kutsutaan antamaan aikaasi tai rahaasi maailman 

evankelioimiseen? 
5. • Miksi nykymaailma ei lainkaan näytä siltä kuin Jeesukselle olisi annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä (18)? 
• Uskotko sinä, että Jeesuksella on kaikki valta maailman historiassa kuten myös sinun ja 

rakkaittesi elämässä tänäkin päivänä? Perustele vastauksesi. 
6. • Mitä opetuslasten piti tehdä lähetyskentillä (19-20)? 

• Mitkä kaksi asiaa tarvitaan Jeesuksen opetuslapseksi tulemiseen tämän tekstin mukaan (19-20)? 
7. • Miten Jeesus itse aikoo auttaa opetuslapsiaan lähetystehtävän suorittamisessa (20)? 
8. • Miksi kristillinen kirkko ei ole saanut tätä tehtävää loppuun suoritetuksi, vaikka aikaa on kulunut 

jo 2000 vuotta? 
• Mitkä ovat mielestäsi tavallisimmat lähetystyön esteet meidän päivinämme? 
• Mieti, mikä on sinun tehtäväsi lähetyskäskyn toteuttamisessa: lähteminen vaiko lähettäminen? 
• Mitkä ovat mielestäsi lähetyssaarnaajan elämän hyvät ja huonot puolet? 

9. • Mitä sinulle merkitsee, että Jeesus on kanssasi joka päivä maailman loppuun asti hänen 
antamaansa tehtävää suorittaessasi? 
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