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OHJEITA VETÄJÄLLE  (ks. myös ilosanomapiirin ohjeita)  

Raamattuja (tai monisteita ko. evankeliumitekstistä) olisi hyvä olla käsillä muutama ylimääräinen 
kappale siltä varalta, etteivät kaikki tuo kirjaa mukanaan.  

Jos paikalle ilmaantuu ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan, aloitetaan kokous esittelyllä. Tässä vaiheessa 
ihmiset eivät ole vielä kovin puheliaita - vetäjän ei pidä masentua, vaikka he parin ensimmäisen 
kokoontumiskerran ajan vaikuttaisivat vaisuilta. Kun ihmiset tutustuvat toisiinsa, he muuttuvat 
puheliaammiksi.  

Vetäjä selittää piirin aluksi "pelin säännöt", jotka ovat seuraavanlaiset: 1. Vetäjä ei itse vastaa 
kysymyksiinsä. 2. Toisaalta vetäjä ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on väärä. Kaikki 
vastaukset hyväksytään sellaisinaan.  3.Vetäjä palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee rönsyilemään.  
4. Piirissä kuultuja yksityisasioita ei kerrota muille.  

Teksti luetaan kahteen kertaan, ensin ääneen, sitten hiljaa. Kokemus näet osoittaa, etteivät osanottajat 
keskity tekstiin ensimmäisellä kerralla.  

Vetäjä esittää yhden kysymyksen kerrallaan. Oppaissa saattaa olla yhden numeron alla monta 
kysymystä, mutta ne siis luetaan yksi kerrallaan. Suluissa olevat kysymykset luetaan vain siinä 
tapauksessa, ettei edelliseen kysymykseen ole tullut vastausta.  

Vastaaminen perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Osanottajilta ei siis kysytä vuoronperään.  

Kysymykset jaellaan vasta keskustelun jälkeen. Silloin eivät osanottajat lueskele niitä keskustelun 
kestäessä ja mieti vastauksia kysymyksiin, joita ei ole vielä kysyttykään!  

Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi oppaassa olla liikaakin 
kysymyksiä, ja osa niistä on jätettävä kysymättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois kaikki loppupään 
kysymykset, koska silloin ei päästä itse pääasiaan eli ristin juurelle.  

Piiri ei saa kestää enempää kuin tunnin ja vartin, muuten kiireisimmät jäävät siitä pois.  

Muista odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee 
kaksin- tai kolminpuhelua sinun ja puheripulisten välille.  

Vetäjän pitää sanoa itselleen jokaisen piirin jälkeen: JUMALAN SANA EI TYHJÄNÄ PALAA 
(Jes.55:11).  
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1. JEESUS KOHTAA HALVAANTUNEEN (Markus 2:1-12)   

Aluksi:  Talot olivat tuohon aikaan tasakattoisia, kalkkikivestä ja tiilestä rakennettuja. Ne olivat ilmeisesti hieman 
helpommin purettavia kuin suomalaiset vastineensa. Katolle mentiin ulkokautta portaita pitkin. Ihminen 
halvaantuu yleensä keski-iässä tai sitä vanhempana aivoverenvuodon seurauksena ja menettää siinä yhteydessä 
usein puhekykynsä. 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?)  

� Kuvitelkaa sen perheenjäsenen elämä, joka joutui hoitamaan tätä miestä?  

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

� Mitä miehen elämään vaikutti ehkä se, jos hän oli puhekyvytön eikä voinut selvitellä entisiä syntejään?  
� Keskustelkaa aiheesta: tekeekö sairaus meistä parempia vai pahempia ihmisiä?  

3. � Keitä nuo neljä kantajaa olivat - miettikää eri vaihtoehtoja?  
� Mikä sai kantajat niin päättäväisiksi kuin jakeissa 3-4 kerrotaan?  

4. � Kapernaum ei ollut kovin iso kaupunki, mutta miehet joutuivat ehkä kantamaan ystäväänsä kilometrin 
tai pari. Mitä hankaluuksi kantamisoperaatioon sisältyi?  

� Miksi paareille ja kantajille ei annettu tilaa ovella?  
� Mitä työkaluja kalkkikivikaton hajottamiseen tarvittiin ja mistä miehet ne ehkä saivat?  
� Millaisia huomautuksia talon sisältä kuului kattoa purettaessa?  
� Kauanko aikaa katon purkamiseen ehkä meni?  

5. � Kantajat olivat tuoneet ystävänsä Jeesuksen parannettavaksi. Yllättäen Jeesus antoikin hänelle ensin 
synninpäästön (5). Miksi Jeesus toimi nimenomaan tässä järjestyksessä?  

� Mitä synninpäästö merkitsi halvaantuneelle miehelle? (Miten halvaantuneen asenne sairauteen muuttui, 
jos sydän oli kevyt anteeksiantamuksen tähden?)  

6. � 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?  

7. � Kenen uskosta Jeesus puhuu jakeen 5 alussa - katsokaa lauserakennetta.  
� Millä hetkellä halvaantunut mies itse tuli uskoon?  

8. � 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?)  

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

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

11. � Mitä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijä voisi oppia tästä tositarinasta?  



Ilosanoma: Jeesus on johdattanut sinut tähän raamattupiiriin ennen kaikkea siksi, että voisi sanoa sinulle: 
"Poikani/tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi."  
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2. JEESUS KOHTAA LUUSERIN (Markus 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 kuukautistilassa 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 Jumalasta ajatellut 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 "gynekologien" 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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3. 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 päivänpolttavista puheenaiheista istuessaan 

vuodesta toiseen valtatien varrella (46b)?  
� Luuletko, että Bartemaios päätteli itse Jeesuksen olevan Daavidin poika vai kuuliko hän sen muilta? 

Perustele vastauksesi.  

2. � Mistä johtuu, ettei kukaan vienyt Bartimaiosta parannettavaksi 30 km päähän Jerusalemin juhlille, 
missä Jeesus kävi säännöllisesti pari kertaa vuodessa?  

� 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 käskivät Bartimaiosta pitämään 

suunsa kiinni (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. Mitä osoittaa, että 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 tervehti Jerusalemin porteilla Jeesusta Daavidin Poika -nimellä (11:9-

10). Minkä verran luulette Bartemaioksen huudon vaikuttaneen asiaan?  

9. � Vain viikko tämän jälkeen Bartimaios sai nähdä vastaparantuneilla silmillään, miten hänen 
hyväntekijänsä lyötiin ristille. Mitä hän silloin Jeesuksesta ajatteli/ uskoi?  

10. � Mitä aikamme sosiaali- ja terveydenhoitoala voisi oppia tästä tositarinasta?  
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4. JEESUS KOHTAA HÄTÄÄNTYNEEN ISÄN (Markus 9:14-29)   

Aluksi:  Ihmistä, jonka sydämessä asuu paha henki, kutsutaan Uudessa testamentissa riivatuksi . Tämä on eri asia 
kuin mielisairaus, epilepsia jne. Jeesukseen uskovan, kastetun ihmisen sydämessä ei voi asua pahaa henkeä, koska 
siellä asuu jo Pyhä Henki. Luukkaan mukaan pahan hengen vaivaama poika oli vanhempiensa ainoa lapsi 
(Luuk.9:38). Paasto-sana jätetään pois jakeesta 29, koska se ei esiinnyt vanhimmissa käsikirjoituksissa.  

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 kokea 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?  

� Mitä tämä tosikertomus voisi opettaa aikamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöille?  

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, pyytää Jumalalta apua itsellemme ja rakkaillemme.  
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5. JEESUS KOHTAA HYLÄTYN (Johannes 5:1-18)  

Aluksi:  Tekstimme kuvaa Jeesuksen ensimmäistä sapatti-riitaa juutalaisten kanssa. Sapatti oli juutalaisten pyhä 
lepopäivä. Messias ei tulisi kansansa keskuuteen ennen kuin kansa pitäisi kunnolla edes yhden sapatin, niin he 
uskoivat. Arkeologisissa kaivauksissa on Jerusalemista löydetty Betesdan lammikko pylväskäytävineen. (Jae 4 
jätetään huomioonottamatta, koska se puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista.)  

1. � Kuvittele sairaan miehen jokapäiväistä elämää Betesdan pylväskäytävässä 38 vuoden aikana?  
� Kreikan sana astheneia jakeessa 5 voi tarkoittaa sairautta, mutta useimmiten se tarkoittaa heikkoutta. 

Miettikää eri vaihtoehtoja, mikä tätä miestä oikein vaivasi.  
� Miten sairauden ensimmäiset kymmenen vuotta erosivat ehkä viimeisistä kymmenestä vuodesta?  

2. � Miksi omaiset eivät pitäneet tästä miehestä huolta (7)? (Mikä oli ehkä miehen omaa syytä, mikä 
sukulaisten syytä?)  

� Millaisen vaikutelman saatte tämän miehen luonteesta; katsokaa hänen sanojaan jakeessa 7?  

3. � Miettikää, millaiset olivat parantumista odottavien sairaiden keskinäiset suhteet?  
� Miksi muut eivät antaneet tämän kaikkein kauimmin kärsineen miesparan mennä edellään kuohuvaan 

veteen?  

4. � Mihin tekstimme mies oikeastaan uskoi? (Miltä hän odotti apua?)   
� Millaisiin merkillisiin parannuskeinoihin ihmiset nykyään turvautuvat?  
� Mikä oli miehen synti, johon Jeesus viittasi jakeessa 14?  

5. � Miksi luulette Jeesuksen menneen puhuttelemaan juuri tätä miestä, ei jotakuta muuta kärsivää?   
� Miksi Jeesus kysyi mieheltä itsestään selvää asiaa (6)?  
� Miksi mies ei vastannut selvästi Jeesuksen kysymykseen (7)?  
� Mitä vastaisit Jeesukselle, jos hän kysyisi sinulta, tahdotko tämänhetkisen ongelmasi ratkeavan?  

6. � Mikä Jeesuksen mielestä on pahempaa kuin 38 pitkää vuotta kestävä kärsimys (14)?  
� Mikä on Jeesuksen mielestä sinun kohdallasi pahempi vaihtoehto kuin nykyinen kärsimyksesi?  

7. � Mitä luulet miehen menneen tekemään temppeliin parannuttuaan (14)?   
� Milloin mies alkoi uskoa Jeesukseen (jos alkoi)?  

8. � Miksi parantunut mies teki sen mitä jae 15 kertoo - miettikää eri vaihtoehtoja?  
� Jeesus tiesi edeltäkäsin, miten asia päättyisi - miksi hän siis paransi miehen?  

9. � Mitä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijät voisivat meidän päivinämme oppia tästä tositarinasta?  

Ilosanoma: Loppujen lopuksi Jeesus joutui kokemaan saman kohtalon kuin tekstimme mies: hän joutui ihmisten 
hylkäämäksi. Jeesukselle tapahtui itse asiassa vielä pahempaa kuin tälle miehelle - hän joutui Jumalankin 
hylkäämäksi. Siksi Jeesus voi nyt sanoa sille, joka tuntee jääneensä ihan yksin: "On sinulla yksi, joka sinusta 
välittää. On sinulla minut."  
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6. JEESUS KOHTAA KUULOVAMMAISEN  (Markus 7:31-37)   

Aluksi:  Tekstimme mies oli ilmeisesti ollut kuulovammainen varhaisesta lapsuudestaan asti, koska hän ei 
pystynyt kunnolla puhumaan. Mies ei siis ollut koskaan pystynyt kommunikoimaan toisten kanssa. (Tuohon 
aikaan ei ollut vielä olemassa yhtenäistä viittomakieltä.) Jesaja oli ennustanut 700 vuotta aikaisemmin (Jes.35:5), 
että Messias saisi kuurot kuulemaan ja mykät puhumaan (37).  

1. � Mieti, millaisia eri ääniä sinä kuulet päivän mittaan. Mikä mielestäsi olisi vaikeinta, jollet kuulisi 
mitään?  

2. � Kuvittele, millainen kuulovammaisen miehen lapsuus oli ollut.  
� Mitä keinoja vanhemmilla oli lapsensa kasvattamiseen, vaaroilta varjelemiseen, työhön opettamiseen 

yms.?  
� Mikä oli kuuron lapsen suhde ikätovereihinsa? Millainen kuva hänellä oli itsestään?  

3. � Millainen oli aikuiseksi kasvaneen kuulovammaisen arkipäivä verrattuna ikätovereiden arkipäivään?  
� Varmaan tekstimme kuulovammaista oli joskus käytetty synagogassa ja temppelissä - kuinka paljon 

luulette hänen ymmärtäneen näkymättömästä Jumalasta?  

4. � Mikä oli niiden ihmisten motiivi, jotka toivat kuuron Jeesuksen luo - esittäkää eri vaihtoehtoja (32)?  
� Jos olisit ollut tuojan asemassa, miten olisit selittänyt kuurolle, minne ollaan menossa ja miksi?  
� Miltä kuurosta ehkä tuntui joutua keskelle väkijoukkoa?  

5. � Miksi Jeesus ei parantanut kuuroa sillä tavalla kuin tuojat pyysivät (32b ja 34)?  
� Miksi mies ei vastustellut, vaan läksi tuntemattoman rabbin mukaan (33)?  

6. � Mitä kuuro ymmärsi Jeesuksen neliosaisesta elekielestä jakeissa 33 ja 34?  
� Mitä Jeesus tahtoi sanoa kieltä ymmärtämättömälle miehelle sillä, että hän katsoi taivaalle ennen 

parantamisihmettä? Entä mitä hän tahtoi sanoa huokauksellaan?  

7. � Yleensä lapselta menee kolme vuotta, ennen kuin hän oppii kielensä keskeisen sanavaraston. Miten on 
mahdollista, että tämä mies "oppi" kaiken tuon yhdessä hetkessä?  

8. � Jokainen Jeesuksen tekemä ihme kertoo meille jotakin taivaasta. Mitä voimme siitä oppia tämän 
tapahtuman perusteella?  

9. � Miksi ihmiset eivät välittäneet siitä, että Jeesus pyysi heitä vaikenemaan ihmeestä (36)?  
� Mitä arvelet - onko meidän aikanamme kristilliselle kirkolle eduksi, jos sen piirissä tapahtuneita ihmeitä 

mainostetaan tiedotusvälineissä?  
� Mitä ”uutisia” Jeesus olisi ehkä mieluummin tahtonut ihmisten kertovan tuttavilleen?  

10. � Mitä tämä tositapaus voisi opettaa meidän aikamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijälle?  

Ilosanoma: Jeesuksen ja hänen Isänsä välinen syvä kommunikaatio katkesi Jeesuksen riippuessa ristillä. Tämä oli 
se hinta, joka Jeesuksen piti meidän syntisten ja Jumalan välisestä kommunikaatiosta maksaa.  
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7. JEESUS KOHTAA SELKÄVIKAISEN (Luukas 13:10-17)   

Aluksi:  Synagoga oli paikka, minne ihmiset kokoontuivat sapattina kuulemaan Jumalan sanaa. Naisilla ei ollut 
mitään sanomista uskon asioihin tuohon aikaan; yleensä he istuivat tai seisoivat synagogan perällä tai parvekkeella. 
Emme tiedä, mikä tekstimme naisen selkää vaivasi, mutta se saattoi olla esimerkiksi ns. ”kyttyräselkä”. Aabraham 
(jae 16) oli juutalaisten ensimmäinen patriarkka ja uskon isä.  

1. � Kuvitelkaa, millaista arkea tämä nainen oli elänyt 18 vuotta selkävikaisena.  
� Miten muut ihmiset ehkä kohtelivat tätä naista (14)?  

2. � Jos sinä olisit saanut jonkin näkyvän ruumiinvamman murrosikäisenä, mikä olisi ollut sinulle kaikkein 
vaikeinta siinä tilanteessa?  

� Jos olisit vammautunut nuorena, niin mitä olisit ehkä ajatellut Jumalasta, joka salli sen tapahtua?  

3. � Riivattujen ollessa kyseessä Jeesus osoitti aina sanansa suoraan riivaajahengelle. Tässä tapauksessa hän 
ei tehnyt niin, joten voimme päätellä, ettei nainen ollut riivattu. Mitä Jeesus sitten tarkoitti sanoessaan, 
että Saatana oli pitänyt häntä siteissään (16)?  

� Millaiset asiat voivat sitoa meitä niin, ettemme voi elää täyttä elämää?  

4. � Nainen ei ilmeisestikään tullut synagogaan parannettavaksi. Mitä varten hän sinne tuli?  
� Mitä naiselle ehkä merkitsi se, että hän sai kuulla Jumalan sanaa kerran viikossa?  

5. � Miettikää eri syitä, miksi nainen ei pyytänyt Jeesukselta apua?  
� Miltä naisesta ehkä tuntui, kun Jeesus pyysi häntä astumaan kaikkien ihmisten eteen?  
� Mikä sai naisen suostumaan Jeesuksen pyyntöön?  

6. � Mistä tämän tekstin mukaan tulee apu ihmisille, jotka ovat tavalla tai toisella Saatanan sitomia? (Pysy 
tekstissä!)  

7. � Mitä Jeesus tarkoittaa kutsuessaan naista ”Abrahamin tyttäreksi” (16)?   

8. � Miten Jeesuksen ja synagogan esimiehen asenteet selkävikaista naista kohtaan erosivat toisistaan?  
� Synagogan esimies luuli vilpittömästi uskovansa Jumalaan. Mikä hänen ”uskostaan” kuitenkin puuttui?  
� Mikä synagogan esimiestä sitoi?  

9. � Mitä tämä tositapaus voisi opettaa aikamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijälle?    

Ilosanoma: Jeesus itse tulisi myöhemmin Saatanan sitomaksi – nimittäin nauloilla ristinpuuhun. Mutta 
ylösnousemus osoitti, ettei Saatana voinut Jeesusta lopullisesti vangita. Juuri siksi hän voikin nyt vapauttaa 
Saatanan vallasta kaikki, jotka sitä häneltä pyytävät.  
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8. JEESUS KOHTAA LAPSEN KUOLEMAN (Markus 5:21-24 ja 35-43)  

Aluksi:  Synagogan esimiehen virkaan valittiin joku yleistä kunnioitusta nauttiva kaupunkilainen. Kaikki muut 
evankeliumeissa esiintyvät synagogan esimiehet paitsi Jairos suhtautuivat Jeesukseen vihamielisesti. Jairoksella oli 
vain tämä yksi lapsi (Luuk.8:42).  

1. � Kuvitelkaa, millaista vanhempien elämä oli ollut kauan kaivatun lapsen syntymän jälkeen?  

2. � Mitä puolisoiden välillä saattaa tapahtua, kun lapsi sairastuu - miettikää eri vaihtoehtoja?  
� Mitä Jairoksen Jumala-suhteessa ehkä tapahtui lapsen sairastuttua?  

3. � Miksi Jairos suostui hakemaan apua Jeesukselta, vaikka tämä ei ollut suosiossa niissä piireissä, joissa 
hän liikkui?  

� Mitä pyynnön esittämistapa kertoo meille Jairoksesta (22-23)?  

4. � Mitä isän sydämessä tapahtui jakeen 35 kohdalla?  
� Millaisessa tilanteessa sinusta on tuntunut, että Jeesusta on enää turha vaivata?  

5. � Miksi Jeesus kielsi Jairosta pelkäämästä, vaikka hänelle oli tapahtunut pahin mahdollinen vaihtoehto 
(36)?  

� Mitä sinä pelkäät eniten maailmassa? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)  
� Jeesus sanoo sinullekin tänään: "Älä pelkää, vaan usko!" Mitä nämä sanat tarkoittavat sinun 

tilanteessasi?  

6. � Mihin Jairoksen olisi pitänyt uskoa vielä tytön kuoltuakin?  
� Mitä Jairos olisi tehnyt, jos hänellä ei olisi ollut ollenkaan uskoa Jeesukseen?  

7. � Jairoksen vaimo oli joutunut näkemään lapsensa kuoleman sillä välin, kun mies oli poissa. Mikä oli 
ehkä hänen sieluntilansa silloin, kun Jeesus ja hänen miehensä tulivat surutaloon?  

� Jairoksen kodissa vallitsi jo hautajaistunnelma. Mitä Jeesus tahtoi sanoa hautajaisvieraille jakeen 39 
kautta?  

8. � Lue tarkkaan, miten Jeesus herätti tytön henkiin (41-43). Mitkä seikat kiinnittävät erityisesti huomiotasi 
tässä kuvauksessa?  

9. � Miettikää tätä ihmettä tytön itsensä kannalta - mitä se vaikutti häneen ja hänen tulevaisuuteensa?   
� Mitä luulette Jairoksen perheen ajatelleen, kun he myöhemmin kuulivat huhuja Jeesuksen omasta 

kuolemasta ja ylösnousemuksesta?  

10. � Mitä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijät voisivat meidän päivinämme oppia tästä tositarinasta?  

Ilosanoma: Jeesus itse pelkäsi vain yhtä asiaa, nimittäin eroa Isästään. Sitä hän pelkäsi niin paljon, että hikoili 
verta Getsemanessa. Sillä tavalla Jeesus osoitti, että ero Jumalasta (eli helvetti) on ainoa asia, jota ihmisen 
kannattaa pelätä. Kaiken muun pelottavan Herra voi ja tahtoo muuttaa siunaukseksi niiden elämässä, jotka uskovat 
häneen.  
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9. JEESUS KOHTAA SPITAALISTEN JOUKON (Luukas 17:11-19)  

Aluksi:  Jeesuksen aikana spitaalisten täytyi elää muista ihmisistä eristettyinä. Jos joku arveli parantuneensa, hänen 
piti saada siitä papin allekirjoittama todistus (3.Moos.13-14).  VT tuntee vai pari kolme sellaista ihmettä. Vetäjä voi 
katsoa, mitä tietosanakirja sanoo leprasta. Juutalaiset halveksivat samarialaisia, koska nämä heidän mielestään 
olivat ulkomaalaisia ja puoliksi pakanoita.  

1. � Kuvitelkaa sitä päivää, kun nämä 10 miestä tajusivat sairastuneensa spitaaliin. Millaiset ajatukset silloin 
risteilivät heidän päässään oman ja perheen tulevaisuuden suhteen?  

� Mitä yhteistä on muinaisilla spitaalisilla meidän aikamme HIV-tartunnan saaneiden kanssa?  

2. � Millaisia asioita nämä sairaat ja eristetyt ihmiset ehkä eniten kaipasivat?  

3. � Mitä spitaaliset Jeesukselta odottivat – katsokaa heidän rukoustaan jakeessa 13?  

4. � Pappien asuttamat kaupungit sijaitsivat 50-60 km Galilean ja Samarian rajalta. Miksi Jeesus ei 
parantanut näitä miehiä siinä paikassa, vaan lähetti heidät noin pitkän matkan päähän?  

� Mikä sai spitaaliset lähtemään vaivalloiselle matkalle, vaikkeivät he olleet edes parantuneet taudistaan?  
� Olivatko spitaaliset mielestänne Jeesukseen uskovia jo sillä hetkellä, kun he läksivät liikkeelle? 

Perustelkaa vastauksenne.  

5. � Juutalaiset papit eivät tahtoneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Miksi spitaalinen 
samarialainen läksi kuitenkin heitä tapaamaan?  

6. � Miettikää mahdollisimman monta puolustelua yhdeksälle juutalaiselle, jotka eivät palanneet Jeesuksen 
luo kiittämään häntä.  

� Miksi samarialainen tahtoi välttämättä tulla vielä Jeesuksen luo kiittämään häntä?  

7. � Miksi Jeesus oli pettynyt siitä, etteivät yhdeksän parantunutta tulleet hänen luokseen?  
� Oletko sinä koskaan aiheuttanut Jeesukselle samanlaista pettymystä kuin nämä parantuneet juutalaiset 

aiheuttivat? Milloin?  

8. � Lause ”Uskosi on pelastanut sinut” voitaisiin yhtä hyvin kääntää: ”Uskosi on parantanut sinut”. Miksi 
Jeesus sanoi samarialaiselle juuri nämä sanat?  

9. � Mikä ero on uskossa, joka etsii parantumista, sen uskon kanssa, joka etsii Jeesusta itseään?  
� Miksi ”parantava usko” ei välttämättä olekaan ”pelastavaa uskoa”?  

10. � Mitä sairauden ja häpeän vuodet merkitsivät myöhemmin yhdeksälle juutalaiselle?  
� Mitä nämä vuodet merkitsivät samarialaiselle?  

11. � Mitä tämä tosikertomus voisi opettaa aikamme sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijöille?  

Ilosanoma: Jeesus joutui kestämään ristillä saman häpeän ja hyljeksimisen kuin spitaaliset. ”Hyljeksitty hän oli, 
ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava... Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen 
meidän sairautemme” (Jes.53:3-4). Se hinta Jeesuksen piti tästäkin ihmeestä maksaa.  
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10. JEESUS KOHTAA AHDISTUKSEN (Matteus 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 tämän 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?  
� Mistä voimme oman ahdistuksemme keskellä tietää, että Jeesus meitä ymmärtää?  

10. � Mitä aikamme sosiaali- ja terveydenhoitoalan työntekijä voi oppia tästä tositarinasta?  

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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