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Ohjeita vetäjälle
• Isosten kanssa pidetään raamattupiiri ensin. Sitten isoset vetävät sen ryhmälleen. Aikaa tarvitaan vähintään
kolme varttia, mieluummin tunti.
• Isonen selittää piirin aluksi ”pelin säännöt”, jotka ovat seuraavanlaiset:
1. Isonen ei itse vastaa kysymyksiinsä.
2. Toisaalta isonen ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on väärä. Kaikki vastaukset hyväksytään
sellaisinaan.
3. Isonen palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee rönsyilemään.
• Raamatun kohta luetaan vuoron perään. Kaikilla pitää olla Uusi testamentti mukana; toisen kirjasta ei saa
katsoa. On toivottavaa, että Raamatun kohta luetetaan riparilaisilla vielä toiseenkin kertaan, niin että he
lukevat sen hiljaa itsekseen. Sillä tavalla keskusteltava teksti jää mieleen.
• Isonen lukee taustatiedot ja alkaa sitten esittää kysymyksiä.
• Jos kysymyksen perässä on numero sulkumerkkien sisällä, isonen lukee sen jakeen vielä uudelleen esitettyään kysymyksen.
• Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi kysymyksiä olla liikaakin, ja
osa niistä on jätettävä käsittelemättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois kaikki loppupään kysymykset,
koska silloin ei päästä itse pääasiaan eli ristin juurelle.
• Muista odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden, jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee kaksin- tai
kolminpuhelua sinun ja puheripulisten välille.
• Jos ryhmä on todella hiljainen, voi vastauksia kysyä myös vuoron perään jokaiselta.
• Isonen lukee kohdan Ilosanomakysymykset kahteen kertaan. Siihen vastataan hiljaa, mutta sen sijaan kaikilta kysytään, mitä he ovat piirin aikana oppineet.
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1. Jeesus kohtaa verotoimiston johtajan (Luukas 19:1–10)
Aluksi: Israelin veronkerääjät olivat ajanlaskumme alussa kuuluja epärehellisyydestään. Ensinnäkin he olivat miehitysvallan (roomalaisten) palveluksessa ja toiseksi he yleensä pistivät rahaa omaankin taskuunsa ja rikastuivat
kanssaihmistensä kustannuksella. Jakeesta 7 näemme, miten epäsuosittu mies Sakkeus oli omassa kaupungissaan.
Jeesus kävi Jerikossa vain kerran, viikkoa ennen kuolemaansa. Siihen mennessä hän oli toiminut julkisesti kolme
vuotta ja kaikki tiesivät, että hän oli valinnut opetuslapsekseen veronkantajan.
1.

• Voiko ihminen olla onnellinen, jos hänen ympäristönsä pitää häntä varkaana (1–3, 3b).
• Miettikää, mitä Sakkeuksen elämään oli ehkä nuoruudessa vaikuttanut se, että hän oli lyhempi kuin
muut (3b)?
• Miten ihminen voi päästä siitä yli, että häntä on lapsena tai nuorena kiusattu?

2.

• Miettikää, miksi Sakkeus oli valinnut itselleen veronkantajan ammatin?
• Miten veronkerääjät ehkä puolustelivat käytöstään viedessään köyhältä hänen viimeisen lampaansa/
penninsä.
• Sakkeuksesta oli vähitellen tullut verotoimiston johtaja. Mitä kaikkea vaadittiin mieheltä, joka pääsi
tuohon aikaan suuren kaupungin verojohtajaksi?
• Voiko helläsydäminen mies mielestänne menestyä tuollaisessa ammatissa? Perustelkaa mielipiteenne.

3.

• Miten Sakkeus ehkä suhtautui siihen, että kaikki jerikolaiset halveksivat häntä (7)?
• Sakkeus oli luultavasti lähempänä viittäkymmentä, sillä johtajaksi pääseminen vie aina aikaa. Hänellä
oli siis jo isoja lapsia. Mitä lapset ehkä isänsä ammatista ajattelivat?
• Ihminen miettii usein viisikymppisenä uudelleen elämänsä arvot. Mitä luulette Sakkeuksen toivoneen
eniten elämältä tässä vaiheessa?

4.

• Yleensä veronkerääjät eivät tuohon aikaan halunneet olla missään tekemissä uskovaisten kanssa ja
päinvastoin. Miettikää eri syitä, miksi Sakkeus tahtoi ehdottomasti nähdä Jeesuksen?
• Itseään kunnioittava mies ei koskaan juokse Lähi-idän kulttuurissa. Miksi Sakkeus ei yksinkertaisesti
vain puhutellut Jeesusta, vaan käyttäytyi niin epäsovinnaisesti kuin jakeissa 3-4 kuvataan?
• Metsäviikunapuu (sycamore) voi kasvaa suureksi kuin tammi. Mitä luulet, toivoiko Jerikon verojohtaja
tulevansa nähdyksi puussa vai toivoiko hän, ettei kukaan näkisi häntä siellä? Perustele vastauksesi.

5.

• Tämä oli Jeesuksen ensivisiitti Jerikoon. Mitä Sakkeus ajatteli, kun kuuli yhtäkkiä nimensä Jeesuksen
suusta?
• Yhdessä syöminen oli juutalaisille ystävyyden merkki. Milloin Jeesus oli päättänyt, että hän menee
Sakkeuksen luo kylään (5)? Miettikää eri mahdollisuuksia.
• Miten Sakkeus olisi ehkä reagoinut, jos Jeesus olisikin sanonut hänelle puun alta: ”Jos muutat
epärehellisen elämäntapasi, niin sitten tulen luoksesi kylään” (5)?
• Miten sinä reagoisit, jos joku sanoisi sinulle: ”Jos muutut ensin hyväksi ihmiseksi, niin sitten tahdon
olla ystäväsi”?
• Mitä jerikolaiset olisivat ajatelleet, jos Jeesus olisi sanonut noin, vrt. jae 7?
• Miksi ihmistä ei muuta se, että häntä käsketään muuttumaan?

6.

• Mikä kiire Jeesuksella oli tuossa tilanteessa (5)?
• Luuletteko, että Sakkeus tunsi itsensä noloksi laskeutuessaan puusta kaikkien nähden? Miksi, miksi ei
(6)?

7.

• Mikä muutti yhtäkkiä Sakkeuksen sydämen (8)?
• Laskekaa suunnilleen, montako prosenttia entisestä omaisuudesta Sakkeukselle jäi käteen?
• Mitä jakeen 7 jerikolaiset ehkä ajattelivat, kun verojohtaja rakennutti kaupunkiin vanhainkodin puolella omaisuudestaan, ja sen jälkeen kierteli kaikkien ovilla maksamassa verovilppinsä nelinkertaisesti
takaisin?

8.

• Abraham on juutalaisten esi-isä ja kristittyjen uskon isä. Mitä Jeesus tarkoitti sillä, että Sakkeus on
Abrahamin poika (9)?
• Milloin Sakkeus tuli mielestänne uskoon, mainitkaa jae?
• Mitä tapahtui sille rangaistukselle, jonka Jumala oli laissaan säätänyt varkaita varten?

9.

• Mitä Sakkeus ehkä ajatteli kuullessaan viikon päästä Jeesuksen kuolleen ristillä? Entä mitä hän ajatteli
kuullessaan ylösnousemuksesta?
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10. Ilosanomakysymys:
• Matkallaan Jerusalemiin ristiinnaulittavaksi Jeesus poikkesi Jerikoon nimenomaan Sakkeuksen tähden.
Antaessaan Sakkeukselle synnit anteeksi hän tiesi, että hänen itsensä pitää kantaa niiden rangaistus ristille. Syntien anteeksisaaminen oli Sakkeukselle ilmaista, samoin meille, mutta Jeesukselle se maksoi
hänen henkensä. Ihmisen Poika tarkoittaa Jeesusta itseään. Jeesus sanoo sinulle tänään jakeen 10 sanat.
Mitä sinä hänelle vastaat? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)
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2. Jeesus kohtaa parantumattomasti sairaan (Markus 2:1–12)
Aluksi: Talot olivat tuohon aikaan Israelissa tasakattoisia, kalkkikivestä ja tiilestä rakennettuja. Katolle mentiin
ulkokautta portaita pitkin, ja siellä vietettiin aikaa. Ihminen halvaantuu yleensä keski-iässä tai sitä vanhempana
aivoverenvuodon seurauksena ja menettää samalla puhekykynsä. Ihmisen Poika tarkoittaa Jeesusta itseään.
1.

• Voiko ihminen mielestäsi olla onnellinen, jos hän makaa halvaantuneena sängyssä eikä voi kunnolla
puhuakaan?
• Millaista huolenpitoa mies tarvitsi jokapäiväisessä elämässään?
• Millaista oli sen perheenjäsenen arkipäivä, joka joutui hoitamaan halvaantunutta miestä? (Huomatkaa,
ettei sen aikuisissa taloissa ollut sisävessaa eikä saunaa.)

2.

• Kaikki juutalaiset uskoivat Jumalan olemassaoloon tuohon aikaan. Miten tämä mies ehkä suhtautui
uskontoon ja Jumalaan halvauduttuaan?

3.

• Jakeesta 5 käy ilmi, että mies oli tehnyt syntiä. Millaisia syntejä ihminen voi tehdä liikuntakyvyttömänäkin?
• Miettikää, muuttaako kipu ja sairaus meitä paremmiksi vai pahemmiksi ihmisiksi?

4.

• Jos aikuista miestä kannetaan maton päällä läpi kaupungin, niin mikä siinä hommassa on kaikkein
hankalinta?
• Mikseivät ihmiset tulleet ulos Jeesuksen talosta, että sairas ja hänen kantajansa olisivat päässeet sisälle
(4)?
• Miksi neljä miestä eivät kääntyneet takaisin nähdessään, että talo oli tupaten täysi eikä heitä päästetty
sisälle?

5.

• Keitä kantajat olivat – miettikää eri vaihtoehtoja (3)?
• Miten sairas mies saatiin raahatuksi portaita pitkin katolle, niin ettei hän luiskahtanut maton päältä
pois?
• Millaisia työkaluja miehet tarvitsivat katon purkamiseen ja mistä he ne saivat?
• Millaisia huomautuksia huoneesta ehkä kuului katon purkamisen aikana?

6.

• Neljä miestä oli tuonut ystävänsä Jeesuksen parannettavaksi. Miksi Jeesus antoikin hänelle ensin hänen
syntinsä anteeksi (5)?
• Miksi Jeesus toimi nimenomaan siinä järjestyksessä, että antoi ensin synnit anteeksi ja paransi vasta
sitten?
• Mitä se merkitsi halvaantuneelle miehelle, kun hän sai anteeksi kaikki ne asiat, jotka mieltä painoivat?

7.

• Kuvittele, että sinä pyytäisit Jeesukselta apua vaikeimpaan ongelmaasi, ja hän vastaisikin sinulle sanomalla: ”Poikani/ tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi.” Tulisitko iloiseksi vai kiukkuiseksi?
• Jos voisit valita, kumman valitsisit: hyvän omantunnon vai ongelmiesi ratkaisun?
• Miten sairaan miehen asenne sairauteen muuttui, kun hän tiesi nyt pääsevänsä taivaaseen?

8.

• Jakeen 5 alussa Jeesus ei puhu halvaantuneen miehen, vaan neljän kantajan uskosta. Luultavasti sairas
itse ei uskonut Jeesukseen vielä silloin, kun hänet tuotiin tämän luo. Miettikää, millä hetkellä halvaantunut mies itse tuli uskoon?
• Miksi lainopettajat eivät uskoneet, että Jeesus voisi antaa ihmisille anteeksi heidän syntinsä (6–7)?

9.

• Vastatkaa kysymykseen, jonka Jeesus esittää jakeissa 8–9.
• Mitä Jeesukselle maksoi, että hän paransi miehen sairauden? Mitä Jeesukselle maksoi, että hän antoi
miehelle hänen syntinsä anteeksi?
• Mitä itse olisit ajatellut Jeesuksesta jos olisit nähnyt omin silmin sen tilanteen, mistä jakeet 10–12
kertovat?

10. Ilosanomakysymykset:
• Jos omaatuntoasi painaa jokin paha teko, jota et enää saa tekemättömäksi, tahtoo Jeesus sanoa sinullekin: ”Poikani/tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.” Mitä hänen lupauksensa sinulle
merkitsee? (Tähän kysymykseen voi vastata hiljaa sydämessään.)
• Kaikille vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka olet tässä raamattupiirissä oppinut?

Mailis Janatuinen: Rippisraamis

6

3. Jeesus kohtaa ilotytön (Luukas 7:36–50)
Aluksi: Jakeet 44–46 kuvaavat, miten kunnioitettu vieras yleensä toivotettiin tervetulleeksi. Jeesuksen aikaan
syötiin makuuasennossa, joten naapurin pesemättömät jalat häiritsivät ruokahalua. Huomatkaa, ettei nainen koskaan saanut paljastaa hiuksiaan, jos paikalla oli vieraita miehiä. Fariseus tarkoittaa Jeesuksen ajan tosiuskovaista.
1.

• Voiko ilotyttö elää mielestänne onnellista elämää?
• Kaikki kaupungin asukkaat tiesivät, että tämä nainen myi itseään. Miettikää eri mahdollisuuksia, mitkä
asiat olivat tehneet tästä naisesta ilotytön?
• Minkä verran luulette tämän naisen tienneen oikeasta rakkaudesta?

2.

• Mitä asiat olivat tärkeitä fariseus Simonin elämässä?
• Miksi Simon ei pesettänyt palvelijoillaan Jeesuksen jalkoja, vaikka oli kutsunut hänet kotiinsa (36,
44–46)?
• Mitä tarkoitusta varten luulette Simonin yleensä kutsuneen Jeesuksen kotiinsa (36)?

3.

• Miten nainen ehkä pääsi Simonin talon sisälle ja päivällispöytään?
• Alabasteripullo täynnä tuoksuöljyä maksoi tuohon aikaan melko paljon rahaa. Miettikää, mistä nainen
oli alabasteripullon saanut tai mitä tarkoitusta varten hän oli sen ostanut?

4.

• Miksi tämä nainen halusi tavata Jeesuksen niin hartaasti, että suostui menemään Simonin taloon ihmisten tuijotettavaksi ja haukuttavaksi?
• Tuohon aikaan uskonnolliset ihmiset eivät olleet missään tekemissä syntisten kanssa. Mikä sai naisen
uskomaan ja toivomaan, ettei Jeesus kuitenkaan torjuisi häntä?

5.

• Miksi nainen tahtoi koskettaa Jeesusta (38)?
• Mitä tapahtuu, jos rotta, käärme tai vaikkapa inhoamamme ihminen koskettaa meitä?
• Mitä se osoittaa, ettei Jeesus kavahtanut naisen kosketusta?

6.

•
•
•
•
•

7.

• Jakeissa 40–42 Jeesus kertoo pienen vertauksen pankkiirista ja hänen velallisistaan. Ketä hän tarkoittaa
pankkiirilla, ketä velallisilla?
• Jeesus vertaa syntiä velkaan. 500 denaaria vastaa puolentoista vuoden ja 50 denaaria puolentoista kuukauden palkkaa (noin 45000 ja 3700 euroa). Jos jokaisesta synnistä velkaannutaan esimerkiksi kymmenen euroa, niin paljonko sinä arvelet olevasi Jumalalle velkaa pahoista teoistasi tällä hetkellä? (Voit
vastata myös hiljaa mielessäsi.)

8.

• Miksi Simon halveksi sekä naista että Jeesusta (39)?
• Miksi meidän on niin paljon helpompi huomata toisten synnit kuin omamme?

9.

• Kumpi tapahtui ensin: sekö että nainen uskoi saavansa syntinsä anteeksi Jeesukselta vai se että hän
rakasti Jeesusta (42–43 ja 47)? Perustele vastauksesi tekstillä!
• Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka nainen oli velkaa Jumalalle?
• Mitä tapahtui sille syntivelalle, jonka Simon oli velkaa?
• Mikä oli maksuväline, jolla Jeesus maksoi ihmisten syntivelat?

Miten kauan luulette siitä olleen, kun nainen oli itkenyt edellisen kerran?
Montako kyyneltä siihen tarvitaan, että niillä saisi jalat pestyksi?
Mikä sai naisen itkemään niin paljon, että Jeesuksen jalat kastuivat?
Miksi nainen ei kuivannut Jeesuksen jalkoja helmallaan tai huivillaan, vaan hiuksillaan?
Nainen ei sanonut yhtään sanaa päivällisen aikana, mutta mitä hänen käytöksensä sanoi?

10. Ilosanomakysymykset:
• Jeesus tuntee kaikki sinun syntisi ja siitä huolimatta tahtoisi sanoa sinullekin: ”Kaikki sinun syntisi on
annettu anteeksi. Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa” (jakeet 48 ja 50). Jeesus voi sanoa nämä
sanat, koska hän on maksanut sinun syntivelkasi omalla verellään. Mitä sinä vastaat hänelle? (Hiljaa
vastattavaksi.)
• Kaikille vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka sinä tällä kertaa tästä tekstistä opit?
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4. Jeesus kohtaa urallaan edenneen poliitikon (Markus 10:17–27)
Aluksi: Muut Jeesuksen elämänkerran kirjoittajat kertovat, että tekstimme mies oli vielä nuori, mutta jo korkeimman neuvoston eli eduskunnan jäsen (Matt. 19:22 ja Luuk. 18:18). Mies tiesi Raamatusta, että hän voi
kuoleman jälkeen joko saada iankaikkisen elämän tai joutua iankaikkiseen kadotukseen. Huomatkaa, etteivät
miehet yleensä juosseet eivätkä polvistuneet ihmisten eteen tuohon aikaan.
1.

• Voiko ihminen mielestänne olla onnellinen, jollei hän tiedä, minne hän joutuu kuoleman jälkeen?
• Miksi nuori poliitikko juoksi Jeesuksen luo ja polvistui hänen eteensä, vaikka sellainen käytös oli tosi
outoa tuohon aikaan (17)?
• Pitikö nuori poliitikko Jeesusta Jumalana vai ihmisenä (17b–18)?

2.

• Miksi miehellä ollut varmuutta taivaaseen pääsystä, vaikka hän oli noudattanut Jumalan käskyjä koko
ikänsä?
• Mistä syystä meilläkään ei aina ole varmuutta siitä, mitä meille kuoleman jälkeen tapahtuu?
• Luuletteko, että joku voi olla ihan varma taivaaseen pääsystään?

3.

• Mitä Jeesuksen mainitsemista käskyistä on sinun mielestäsi vaikeinta noudattaa (19)?
• Moni poliitikko joutuu suuriin kiusauksiin esimerkiksi rahan ja naisten suhteen. Miten tämä mies oli
selvinnyt kaikista houkutuksista lankeamatta niihin yhtään ainoata kertaa (20)?
• Huomatkaa, että Jeesuksen mukaan käskyjä on noudatettava myös ajatuksissa ja sanoissa, ei vain teoissa. Luuletteko, että mies oli tehnyt niin (19–20)?
• Voisitko sinä vastata Jeesukselle samalla tavalla kuin nuori poliitikko vastasi (20)?

4.

• Mieheltä puuttui vielä yksi tärkeä asia. Tiivistäkää Jeesuksen sanat jakeesta 21 ja sanokaa parilla sanalla, mitä mieheltä vielä puuttui (21)?

5.

•
•
•
•

6.

• Nuorella poliitikolla oli luultavasti perhe ja vanhat vanhemmat elätettävänään. Mitä heille olisi tapahtunut, jos perheen isä olisi noudattanut Jeesuksen käskyä jakeessa 21?
• Olisitko sinä voinut uskoa tuon miehen asemassa, että Jumala kyllä pitää huolen vaimostasi, lapsistasi
ja vanhemmistasi, vaikka myisitkin talosi ja tavarasi?
• Voisitko sinä luopua aarteestasi maan päällä, että saisit aarteen taivaaseen? (Hiljaa vastattavaksi.)

7.

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

8.

• Mitä muuta mies olisi voinut tehdä kuin lähteä pois Jeesuksen luota huomatessaan, ettei pysty luopumaan aarteestaan (22)?
• Mitä Jeesus olisi ehkä vastannut, jos mies olisi tunnustanut rakastavansa rahaa enemmän kuin Jumalaa,
ja pyytänyt sitä anteeksi?

9.

• Miettikää, millaista miehen loppuelämä oli – oliko hän onnellinen vai onneton?
• Verratkaa toisiinsa sitä vastausta, jonka Jeesus antoi rikkaalle poliitikolle siihen vastaukseen, jonka hän
antoi Pietarille (jakeet 21 ja 27). Onko vastaus sama vai eri?
• Kuka voi loppujen lopuksi päästä kuoltuaan taivasten valtakuntaan (24–27)?

Jeesus puhuu taivaassa olevasta aarteesta (21). Miten aarretta voidaan koota taivaaseen?
Vertaa taivaassa ja maan päällä olevaa aarretta keskenään? Mitä eroja niiden välillä on?
Millaisia asioita nuoret tavallisesti pitävät rakkaimpana aarteenaan?
Mikä on sinun elämässäsi kaikkein tärkein ja rakkain asia? (Hiljaa vastattavaksi.)

10. Ilosanomakysymykset:
• ”Jumalalle on kaikki mahdollista”, tarkoittaa tätä: Jeesus luopui taivaallisesta aarteestaan ja tuli tänne
maan päälle kärsimään ja kuolemaan, että sinä voisit saada pääsylipun taivaaseen. Nuoren poliitikon
suuri erehdys oli se, että hän lähti pois Jeesuksen luota. Mitä sinä aiot tehdä? (Hiljaa vastattavaksi.)
• Kaikille vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka tällä kertaa tästä tekstistä opit?
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5. Jeesuksen opetuksia: Kadonnut poika (Luukas 15:11–24)
Aluksi: Perintöä ei yleensä jaeta isän eläessä. Israelilainen talo ei seisonut kukkulalla ylhäisessä yksinäisyydessään, vaan tiheästi asutetun kylänraitin varrella. Ainoa paikka, mistä voi nähdä vähän kauemmas, oli
talon katto (jae 20). Ennen on jo mainittu, että miehet eivät juokse Lähi-Idässä (20).
1.

• Voiko nuori ihminen olla onnellinen, jos hänen vanhempansa rajoittavat hänen elämäänsä?
• Miksi nuorempi veljeksistä ei ollut tyytyväinen elämäänsä, vaikka hänellä oli hyvä koti ja hyvä isä?
• Jos sinä olisit ollut vertauksen isän asemassa, mitä olisit vastannut poikasi vaatimukseen (12a)?

2.

• Miksi isä nieli pahan mielensä ja suostui poikansa vaatimukseen, vaikka tajusi, mikä siitä seuraisi
(12b)?
• Jeesuksen vertauksessa isä tarkoittaa Jumalaa. Miksi Jumalakaan ei koeta väkisin pysäyttää ihmistä,
joka on kasteessa tullut hänen lapsekseen, mutta tahtoo myöhemmin lähteä pois hänen luotaan?

3.

• Miksi monet aikamme nuoret haluaisivat elää täsmälleen kuten vertauksen poika: huvitella ulkomailla
paljon rahaa taskussa?
• Miten poika käytti perintörahansa – katsokaa jakeita 13 ja 30?
• Miksi nuori mies ei saanut yhtään ystävää, joka olisi pysynyt uskollisena myös pahan päivän tullen?

4.

• Sika on juutalaisten mielestä saastainen eläin eikä sikoja ollutkaan Israelissa. Mitä nuori mies oikein
ajatteli etsiessään töitä sikalasta (14–15)?
• Miksi sikopaimenen ei annettu syödä edes sikojen palkoja nälkäänsä (16)?

5.

• Mikä sai pojan ”menemään itseensä” sen sijaan että hän olisi tehnyt itsemurhan toivottomassa tilanteessa (17)?
• Jakeet 18–19 sisältävät nuoren miehen suunnitteleman synnintunnustuksen. Mitkä olivat hänen syntinsä isää vastaan?
• Mitä syntiä nuori mies oli tehnyt ”taivasta vastaan” (18)?
• Mitä syntejä sinä olet tehnyt a) vanhempiasi vastaan ja b) taivasta vastaan? (Voit vastata hiljaa mielessäsi.)

6.

• Miksi nuori mies ei tahtonut pyytää, että pääsisi takaisin pojan asemaan (19)?
• Millaiset ihmiset yleensä ajattelevat niin, etteivät he ole arvollisia Jumalan lapsen asemaan (19)?

7.

• Mitä isä ehkä ajatteli ensimmäiseksi nähdessään poikansa laahustavan kylään johtavalla tiellä ryysyissään ja paljain jaloin (20)?
• Miten isä voi huomata poikansa tulon jo ennen kuin tämä oli kaupungin portilla (20)?
• Mitä isä oli siis tehnyt kaikki ne vuodet, kun hänen poikansa oli ollut poissa kotoa (20)?

8.

•
•
•
•

9.

• Miten Jumalan rakkaus ja ihmisen rakkaus eroavat toinen toisistaan?
• Mitä uskoon tuleminen on tämän vertauksen perusteella?

Miksei poika sanonutkaan isälleen kaikkea sitä, mitä oli aikonut sanoa (18–19, vrt. 21)?
Mitä isän sanat ja käytös pojalle viestittivät (22–23)?
Millä hetkellä (eli siis minkä jakeen kohdalla) isä antoi pojalleen anteeksi?
Millä hetkellä (eli minkä jakeen kohdalla) poika alkoi uskoa isänsä anteeksiantamukseen ja rakkauteen?
• Mitä isä tarkoittaa jakeen 24 sanoilla?

10. Ilosanomakysymykset:
• ”Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon.” Tämä vertaus kertoo meille jotain myös Jumalan
Pojasta, Jeesuksesta. Jeesuskin jätti Isänsä kodin ja tuli maan päälle, mutta ei kapinoidakseen vaan
tehdäkseen Isänsä tahdon. Kun Jeesus oli palaamassa kotiinsa, taivaan ovi paiskattiin kiinni hänen
edessään ja hän joutui huutamaan: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Miksi Jeesus sai sen
vastaanoton, joka tuhlaajapojan olisi pitänyt saada ja miksi tuhlaajapoika sai sen vastaanoton, mikä
Jeesuksen olisi pitänyt saada?
• Kaikkien vastattavaksi: Mikä on se asia, jonka opit tästä Jeesuksen vertauksesta?

Mailis Janatuinen: Rippisraamis

9

6. Jeesuksen opetuksia: Toinen kadonnut poika (Luukas 15:25–32)
Aluksi: Isä oli itse asiassa luvannut toisen puolen omaisuudestaan isoveljelle samalla kuin hän antoi toisen puolen
pikkuveljelle (12). Ei ollut isän syytä, ettei poika uskonut häntä.
1.

• Voiko ihminen olla onnellinen, jos hänestä tuntuu, etteivät hänen vanhempansa välitä hänestä?
• Miksi isoveli ei lähtenyt nuoremman veljensä tavoin ulkomaille, vaikka oli salaa tyytymätön
elämäänsä?
• Mitä isoveli ehkä kaipasi sydämessään kaikkein eniten?

2.

• Miksi isoveli piti itseään pikemminkin orjana kuin isäntänä, vaikka isä oli luvannut hänelle puolet
omaisuudestaan (12b, 29, 31)?
• Jos ajatellaan, että vertauksen isä tarkoittaa Jumalaa ja nuorempi veli ihmistä, joka lähtee Jumalaa
karkuun, niin millaista ihmistä isoveli sitten tarkoittaa?
• Toimiko isä mielestäsi reilusti poikiaan kohtaan?
• Toimiiko Jumala mielestänne reilusti meitä ihmisiä kohtaan?

3.

• Mitä luulette isonveljen miettineen raataessaan pellolla joka ikinen päivä?
• Jos sinusta on joskus tuntunut kuten vanhemmasta veljestä jakeissa 29–30, niin missä tilanteessa se
tapahtui?
• Miksi isoveli ei koskaan juhlinut ystäviensä kanssa (29)?
• Mitä isä olisi sanonut, jos poika olisi ottanut laumasta vuohen, lampaan tai vaikka vasikan ja järjestänyt
juhlat itselleen ja ystävilleen (30–31)?

4.

• Mikä oli syvin syy isonveljen raivostumiseen (27–28)?
• Pikkuveli oli nöyryyttänyt isäänsä koko kylän silmissä ja nyt häntä nöyryytti isovelikin (28). Miksi isä
ei suuttunut häneen?
• Millaisen kuvan saatte isästä jakeiden 28b ja 31–32 perusteella?
• Millaisen kuvan saatte Jumalasta jakeiden 28b ja 31–32 perusteella?

5.

• Miksi isoveli ei rakastanut isäänsä, vaikka tämä oli hänelle niin hyvä?
• Keskustelkaa tämän vertauksen pohjalta: Mikä voisi olla syynä siihen, jos me emme rakasta Jumalaa?

6.

• Isoveli oli sitä mieltä, että hän on aina täyttänyt kaikki isänsä käskyt (29). Mitä isä olisi kuitenkin
toivonut häneltä kaikkein eniten?
• Mitkä seikat osoittavat, ettei isoveli rakastanut pikkuveljeään (30)?
• Ketä isoveli oikein rakasti?

7.

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

8.

• Jeesuksen vertauksissa juhlat merkitsevät taivasta. Kuka pääsee tämän vertauksen mukaan taivaaseen,
ja kuka sinne ei pääse?
• Kenen syytä on tämän vertauksen mukaan, jollei joku pääse taivaaseen?

9.

• Kuvittele tilannetta, kun pojat seuraavana aamuna menivät pellolle töihin. Millä mielellä isoveli teki
töitä, entä pikkuveli?
• Kaikki maailman ihmiset muistuttavat jompaakumpaa näistä Jeesuksen vertauksen pojista. Kumpaa
heistä sinä omasta mielestäsi muistutat?

10. Ilosanomakysymykset:
• Jeesus sanoo sinulle: ”Kaikki, mikä on minun, on sinun.” Isoveli ei uskonut tähän isänsä sanaan, vaan
raatoi kuin orja. Jeesus on ansainnut sinullekin ristillä paikan taivaan kotiin ja lahjoittanut sen sinulle
kasteessa. Uskotko sinä, että saat taivaallisen perinnön ilmaiseksi, vai koetatko ehkä hyvillä töillä sitä
ansaita? (Hiljaa vastattavaksi.)
• Kaikkien vastattavaksi: Mikä on tärkein asia mitä tässä raamattupiirissä olet oppinut?
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7. Jeesuksen opetuksia: Kuka on sinun lähimmäisesi? (Luukas 10:25–37)
Aluksi: Jerusalemin ja Jerikon välinen vuoristotie oli noin 30 km pitkä. Se oli vaarallinen maantierosvojen
tähden. Leeviläinen tarkoittaa temppelin talonmiestä. Tuohon aikaan juutalaiset halveksivat keskellään asuvia
samarialaisia samalla tavalla kuin jotkut suomalaiset saattavat halveksia Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Vertausta on helpompi ymmärtää, jos ajattelemme, että kaikki muut vertauksen henkilöt ovat suomalaisia, paitsi samarialainen – että hän on Suomessa asuva ulkomaalainen, jonka perään on monta kertaa huudeltu ilkeyksiä.
1.

• Voiko ihminen olla onnellinen, jos hän elää vain itselleen eikä ajattele maailman kärsiviä?
• Kuinka usein sinä käytät omia rahojasi kärsivien lähimmäisten auttamiseen?

2.

• Aikaisemmassa raamattupiirissä esiintyi poliitikko, joka kysyi Jeesukselta samaa asiaa kuin tämä lainopettaja: Miten päästään taivaaseen? Millaisen vastauksen Jeesus tekstimme lainopettajalle antoi (25–
27)?
• Millaiset mahdollisuudet sinulla on päästä taivaaseen, jos sinut tuomitaan viimeisellä tuomiolla jakeen
27 mukaan? (Hiljaa vastattavaksi.)

3.

• Jeesus kertoo vertauksen miehestä, jonka rosvot hakkasivat puolikuoliaaksi. Kuvitelkaa, millaisia ajatuksia risteili miehen päässä hänen maatessaan hakattuna tien poskessa (30)?
• Mitä liikkui ehkä vaimon ja lasten mielessä, kun he odottivat turhaan perheen isää kotiin palaavaksi?

4.

• Mitkä eri asiat tekivät mukiloidun miehen auttamisen vaikeaksi ja vaaralliseksi?
• Pappi ja leeviläinen olivat matkalla temppeliin suorittamaan uskonnollisia velvollisuuksiaan. Mitä
nämä miehet olisivat tehneet, jos ojassa olisikin maannut heidän oma poikansa?
• Mieti mahdollisimman monta syytä siihen, miksi nuo kaksi uskovaista eivät suostuneet auttamaan tuntematonta miestä (31–32).
• Miten sinä itse olisit tuossa tilanteessa menetellyt?

5.

• Miten pappi ja leeviläinen tulkitsivat rakkauden käskyä, jota heille oli opetettu pienestä pitäen, ks. jae
27?
• Mitä ajattelet ihmisestä, joka sanoo näin: ”Minulla ei ole mahdollisuutta auttaa toisia ihmisiä, mutta
Jumalaa minä kyllä rakastan koko sydämestäni”?

6.

• Jos samarialainen ohikulkijalla olisi kulkenut mukiloiden juutalaisen ohi, miten hän olisi voinut puolustella itseään? Ks. kohtaa Aluksi.
• Missä suhteessa samarialainen teki enemmän kuin kukaan olisi voinut häneltä odottaa (33–35)?

7.

• Kaksi denaaria oli kahden päivän palkka eli noin 150 euroa. Sillä summalla voitiin tuohon aikaan asua
majatalossa pari kuukautta. Miettikää, mikä sai samarialaisen antamaan noin suuren summan rahaa
tuiki tuntemattoman miehen hoitamiseen (35)?
• Miten samarialainen varmisti, että mukiloitu juutalainen tulisi jatkossakin kunnolla hoidetuksi (35)
• Kuinka monta prosenttia samarialainen täytti rakkauden käskystä (jae 27)?

8.

• Ketä Jeesus tarkoitti sanalla ”lähimmäinen” (36–37)?
• Miettikää, ketä ovat ne lähimmäiset, joita teidän pitäisi auttaa lähellä ja kaukana?

9.

• Jos sinun pitäisi valita jokin rooli tästä kertomuksesta, niin mikä näistä rooleista sopisi mielestäsi kuvaamaan sinua parhaiten: mukiloitu juutalainen, maantierosvo, pappi, samarialainen vai majatalonpitäjä? Miksi?
• Mitä yhteistä on Jeesuksella ja vertauksen samarialaisella? Entä mitä yhteistä on Jeesuksella ja mukiloidulla juutalaisella?
• Jeesus teki toisenkin tien taivaaseen kuin mikä on kuvattuna jakeessa 27. Mikä se toinen tie on?

10. Ilosanomakysymykset:
• ”Mene ja tee sinä samoin”, sanoi Jeesus – ja teki itse samoin. Jos kaikki ovat aina kulkeneet sinun
ohitsesi huomaamatta kärsimystäsi, niin Jeesus ei sitä tee. Hän pysähtyy nytkin kohdallesi, ja tahtoo
sitoa sydämeesi lyödyt haavat. Mitä sinä hänelle vastaat? (Hiljaa vastattavaksi.)
• Kaikkien vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka tässä raamattupiirissä olet oppinut?
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8. Jeesus kohtaa kaksi gangsteria (Luukas 23:32–43)
Aluksi: Rooman valtakunnassa ihmisiä ristiinnaulittiin vain todella suurten rikosten tähden. Voimme siis olettaa,
että nämä kaksi miestä olivat ammattirikollisia ja olivat murhanneet ihmisiä rahan tähden. Selvyyden vuoksi
nimitämme heitä A:ksi ja B:ksi. Messias (tai Kristus) oli sen kuninkaan arvonimi, jota juutalaiset odottivat Vanhan
testamentin ennustusten perusteella.
1.

• Voiko sellainen ihminen olla onnellinen, joka hakkaa ja kiusaa toisia joko nyrkeillä tai sanoilla?
• Miksi monet nuoret ovat nykyään väkivaltaisia ja kiusaavat toisia?

2.

• Miettikää eri syitä, miksi nämä kaksi miestä olivat ajautuneet rikoksen tielle?
• Mikä tai kuka olisi ehkä voinut pysäyttää nämä miehet, ennen kuin oli liian myöhäistä?
• Pystytkö sinä lopettamaan käytöksen, joka on vahingollista itsellesi ja toisille?

3.

• Kaksi gangsteria näki Jeesuksen ristiinnaulitsemisen lähempää kuin kukaan muu. Mitkä seikat hänen
sanoissaan ja käytöksessään ehkä hämmästyttivät heitä eniten (34–38)?
• Miksi Jeesus ikään kuin puolusteli taivaan Isän edessä niitä, jotka häntä kiduttivat (34)?
• Voisitko sinä rukoilla pahimman vihamiehesi puolesta: Jumala, anna hänelle anteeksi. Hän ei tiennyt,
miten pahasti teki (34)?

4.

• Katso tekstistä, mitä kansa, hallitusmiehet, roomalaiset sotilaat ja toinen gangstereista (B) Jeesukselle
huutelivat (34b–39)?
• Millaisten tekojen tähden ristin juurella seisovat ihmiset Jeesusta pilkkasivat (35–39)?
• Miksi kukaan Jeesuksen ystävistä ei häntä puolustanut?
• Mitä sinä olisit sanonut, jos olisit seisonut ristin juurella?

5.

• Mistä toinen gangstereista (A) sai päähänsä, että ristiinnaulittu Jeesus oli kuningas ja hänellä oli valtakunta (37–38)?
• Vertaa ristillä riippuvaa Jeesusta tämän maailman kuninkaisiin. Mikä on suurin ero heidän välillään?
• Mistä toinen gangstereista (A) päätteli, että Jeesus oli paitsi kuningas myös Jumala?

6.

• Yleensä rikolliset eivät myönnä syyllisyyttään vankilassakaan. Mikä sai toisen gangsterin (A)
myöntämään, että kuolemanrangaistus oli hänelle ihan oikea rangaistus (41)?
• Miksi toinen gangsteri (B) ei vieläkään katunut tekojaan?
• Kumpaa näistä kahdesta sinä ymmärrät paremmin: sitä joka myönsi syntinsä vai sitä, joka ne kielsi?

7.

• Jae 42 sisältää lyhyen rukouksen: ”Muista minua!” Miksi meille ihmisille on hyvin tärkeää, että joku
meille tärkeä henkilö muistaa meitä, kun kärsimme?
• Miksi gangsteri (A) ei saman tien pyytänyt, että pääsisi sisälle Jeesus-kuninkaan valtakuntaan?

8.

• Mitä rikollinen (A) ehkä ajatteli kuullessaan Jeesuksen vastauksen jakeessa 43?
• Miten Jeesus voi päästää paratiisiin eli taivaaseen gangsterin, joka oli murhannut ihmisiä?
• Milloin tämä mies (A) tuli uskoon – minkä jakeen kohdalla?

9.

• Miettikää, millaisia olivat uskoon tulleen rikollisen (A) viimeiset elintunnit – oliko hän onnellinen vai
onneton?
• Ehkä gangsterin (A) äiti, vaimo tai lapsi seisoi ristin juurella. Millaisen muiston mies jätti itsestään
perheelleen?
• Minkä perinnön uskoon tullut gangsteri (A) jätti jälkipolville, jotka lukevat hänestä Raamatun lehdiltä?

10. Ilosanomakysymykset:
• Paratiisin portti avautui gangsterille, mutta Jeesuksen itsensä piti siitä edestä kulkea helvetin portin
läpi. Jos sinä rukoilet Jeesusta muistamaan sinua, hän vastaa: ”Sinä pääset minun kanssani paratiisiin.”
Tahdotko rukoilla saman rukouksen kuin rikollinen ristillä? (Hiljaa vastattavaksi.)
• Kaikkien vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka tässä raamattupiirissä olet oppinut?
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9. Jeesus kohtaa epäilijän (Johannes 20:19–29)
Aluksi: Tuomas on yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta. Ilmeisesti Tuomaalla oli kaksosveli tai -sisar, koska hänen
nimensä tarkoittaa ”kaksosta”.
1.

• Voiko ihminen elää maanpäällisen elämänsä onnellisena, jollei hän usko kuoleman jälkeiseen
elämään?
• Mitkä olivat Tuomaan luonteen hyvät puolet? Entä huonot?
• Miksi luulette Jeesuksen valinneen tällaisen miehen opetuslapsekseen?

2.

• Mitä opetuslapset ajattelivat Jeesuksesta pääsiäisaamuna ja pääsiäispäivänä (19)?
• Miksi opetuslapset eivät uskoneet ylösnousemukseen?
• Miettikää eri selityksiä siihen, minne Tuomas oli mennyt pääsiäispäivän iltana – hänhän ei ollut muiden
kanssa (24).
• Miksi Jeesus tervehti ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsiaan sanomalla: ”Rauha teille!” (21, 26)?

3.

• Ylösnousemus oli ennustettu Vanhassa testamentissa, ja Jeesus oli itsekin ennustanut nousevansa kuolleista. Nyt Tuomaan 10 parasta ystävää vakuuttivat, että he olivat nähneet ylösnousseen Jeesuksen.
Miksi Tuomas oli ei siltikään uskonut, että Jeesus on herännyt kuolleista (25)?
• Jos olisit ollut Tuomaan asemassa, olisitko uskonut ystäviesi kertomuksen (25)? Miksi? Miksi et?

4.

•
•
•
•

5.

• Miksi Tuomas halusi koskea Jeesukseen, ennen kuin voisi uskoa häneen?
• Mitä luulette Tuomaan ajatelleen, kun hän viikon kuluttua kuuli omat sanansa Jeesuksen suusta (25–
27)?

6.

• Mistä huomaamme, ettei Jeesus ollut kummitus tai henki (27)?
• Miksi Jumala ei poistanut arpia Jeesuksen ylösnousemusruumiista?
• Luuletteko että Tuomas todella pisti sormensa Jeesuksen arpiin?

7.

• Tuomas on ensimmäinen Uuden testamentin henkilö, joka kutsui Jeesusta Jumalaksi – ei siis vain
Jumalan Pojaksi (28). Miksi kaikki kristityt uskovat, että Jeesus on Jumala?

8.

• Ketä Jeesus tarkoittaa jakeella 29?
• Miksi Jumalan apuun on uskottava jo silloin, kun ei sitä vielä näy eikä kuulu?

9.

• Miten Jeesus suhtautuu ihmiseen, joka ei voi häneen uskoa, vaikka tahtoisi?
• Mitä vastaisit ihmiselle, joka sanoo: Haluan uskoa Jeesukseen, mutta en voi uskoa hänen ylösnousemukseensa?
• Miksi koko kristinusko romahtaa, jos Jeesuksen ruumis ei ole noussut haudasta?

Miltä Tuomaasta ehkä tuntui olla seuraava viikko iloitsevien opetuslasten joukossa?
Miksi Tuomas pysytteli opetuslasten joukossa, eikä lähtenyt omille teilleen?
Mitä Tuomaalle olisi tapahtunut, jos hän olisi lähtenyt tässä vaiheessa tiehensä?
Mitä meille tapahtuu, jos me jätämme kristittyjen yhteyden juuri silloin, kun huomaamme epäilevämme
kristinuskon totuutta?

10. Ilosanomakysymykset:
• Tuomas sanoi: ”Minun Herrani ja minun Jumalani!” Voitko sinä esittää Jeesukselle saman uskontunnustuksen kuin Tuomas? (Hiljaa vastattavaksi.)
• Kaikille vastattavaksi: Mikä on tärkein asia, jonka olet tässä raamattupiirissä oppinut?

