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Ohjeita piirin ohjaajalle
Ohjaajan tulee tutustua kyseisen kerran Raamatun kohtaan ja siihen liittyviin kysymyksiin ennen
raamattupiirin alkua. On hyvä, jos ohjaaja ehtii myös rukoilla ennen raamattupiirin alkamista.
Maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää selkokieltä.
Piirin voi aloittaa alkurukouksella, jossa pyydetään Pyhää Henkeä avaamaan Raamatun sanaa.
Tämän jälkeen jokainen raamatturyhmän jäsen lukee päivän tekstin omalla äidinkielellään.
Seuraavaksi teksti luetaan ääneen suomen kielellä niin, että jokainen lukee esimerkiksi kaksi jaetta.
Viimeiseksi ohjaaja lukee tekstin ääneen kokonaisuudessaan.
Lukemisen jälkeen ohjaaja selittää ryhmäläisille tekstin sisältämät vaikeat tai uudet sanat.
Havainnollistamiseksi on hyvä käyttää apuna esimerkiksi liitutaulua.
Suunnitellussa materiaalissamme on lähes jokaiselle kerralle seitsemän kysymystä. On tärkeää
kannustaa ryhmäläisiä aktiivisuuteen kysymyksiin vastaamisessa. Kielen takia vastaaminen voi
joskus olla hidasta. Ohjaajan ei ole hyvä itse lähteä kiirehtimään vastaamisessa vaan antaa tilaa ja
aikaa ryhmäläisille.
On tärkeää päättää raamattupiiri rukoukseen, johon voidaan kysyä myös esirukousaiheita
ryhmäläisiltä. Ohjaaja voi lopuksi kysyä myös palautetta ryhmäläisiltä raamattupiirin
onnistumisesta.

1. Johannes kastaa Jeesuksen (Mark. 1:1–11)
1. Johannes oli asunut erämaassa. Mitä Johannes oli oppinut elämästä erämaassa?
2. Johannes oli suosittu ihmisten keskuudessa. Miksi ihmiset halusivat Johanneksen kasteelle?
3. Ihmisen piti tunnustaa syntinsä julkisesti ennen Johanneksen kastetta. Onko helppo
tunnustaa syntinsä julkisesti?
4. Miksi Johannes ei tullut ylpeäksi vaikka hän oli kuuluisa kansan keskuudessa?
5. Mikä ero on Johanneksen kasteella ja Jeesuksen kasteella?
6. Miten kolmiyhteinen Jumala oli läsnä Jeesuksen kastehetkellä?
7. Jeesus tuli parannuksen kasteelle. Hän ei kuitenkaan ollut tehnyt syntiä. Miksi Jeesus tuli
parannuksen kasteelle?

2. Jeesus parantaa halvaantuneen (Mark. 2:1–12)
1. Jeesuksen opetusta oli kuuntelemassa paljon ihmisiä, kaikki eivät mahtuneet sisälle taloon.
Miltä Jeesuksesta tuntui, kun todella moni ihminen halusi kuulla hänen opetustaan?
2. Jeesuksen luo tuotiin halvaantunut mies. Miten halvaantuminen vaikuttaa ihmisen
jokapäiväiseen elämään?
3. Halvaantuneen miehen kantajat purkivat osan katosta, jotta mies saatiin Jeesuksen luo. Onko
sinulla niin hyviä ystäviä, jotka purkaisivat osan katosta, jotta sinä pääsisit jonnekin taloon
sisään?
4. Jeesus antaa halvaantuneelle miehelle hänen syntinsä anteeksi. Mitä syntejä halvaantunut
ihminen voi tehdä?
5. Jeesus antoi ensin halvaantuneen synnit anteeksi ja vasta sen jälkeen paransi miehen. Miltä
miehestä tuntui, kun Jeesus antoi ensin hänen syntinsä anteeksi ja vasta sen jälkeen paransi
hänet?
6. Lainopettajat eivät uskoneet, että Jeesus voi antaa syntejä anteeksi. Miksi lainopettajat eivät
uskoneet, että Jeesus voi antaa ihmisten synnit anteeksi?
7. Jeesus kysyi ihmisiltä: ”Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ´Sinun syntisi
annetaan anteeksi´ vai sanoa: ´Nouse, ota vuoteesi ja kävele´?”. Mitä sinä vastaat tähän
Jeesuksen kysymykseen?

3. Saako sapattina parantaa? (Mark. 3:1–6)
1. Synagogassa oli mies, jolla oli surkastunut käsi. Miten miehen kuivettunut käsi vaikutti
hänen elämäänsä?
2. Miksi mies ei pyytänyt apua Jeesukselta?
3. Mitä fariseukset ajattelivat kätensä menettäneestä miehestä?
4. Raamatussa puhutaan harvoin Jeesuksen vihasta. Miksi Jeesus oli tässä kertomuksessa sekä
vihainen että murheellinen?
5. Mies joutui ottamaan uskonaskeleen ojentaessaan kätensä. Millaista uskonaskelta Jeesus
odottaa sinulta tänään?
6. Mikä fariseusten uskossa Jumalaan oli ongelmana?
7. Jeesus paransi miehen, vaikka se oli hänelle itselle vaaraksi. Miksi Jeesus paransi miehen?

4. Jeesus tyynnyttää myrskyn (Mark. 4:35–41)
1. Jeesus sanoi illalla opetuslapsilleen:” Nyt lähdemme vastarannalle”. Miltä tuntuu lähteä
purjehtimaan pimeässä?
2. Jeesus nukkui veneessä, vaikka oli kova myrsky. Miten Jeesus pystyi nukkumaan veneessä?
3. Opetuslapset herättivät Jeesuksen. Miksi opetuslapset pelkäsivät, vaikka Jeesus oli heidän
kanssaan?
4. Jeesus nukkui veneessä, kun opetuslapset olivat hukkumassa. Onko sinusta tuntunut joskus,
että Jeesus ei kuuntele sinun rukouksiasi vaan nukkuu?
5. Jeesus nuhteli tuulta ja myrsky loppui. Miksi opetuslapset ihmettelivät sitä, että Jeesus
pystyi lopettamaan myrskyn?
6. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Eikö teillä vieläkään ole uskoa”. Miltä sinusta tuntuisi, jos
Jeesus sanoisi sinulle nämä samat sanat?
7. Jeesus lopetti myrskyn, vaikka opetuslapsilla ei ollutkaan uskoa siihen, että Jeesus voi tehdä
niin. Miksi Jeesus auttaa myös heitä, jotka eivät usko häneen?

5. Jeesus parantaa saastaisen miehen (Mark. 5:1–20)
1. Tekstin miehellä oli varmasti perheenjäseniä. Mikä oli miehen perheelle pahinta tässä
tilanteessa?
2. Mitä mies tahtoi Jeesukselta?
3. Mieheen oli mennyt pahoja henkiä. Miksi ihmiseen menee pahoja henkiä?
4. Jotkut ihmiset pelkäävät yliluonnollisia asioita. Miten tämä teksti voi lohduttaa tällaisia
ihmisiä?
5. Jeesus ajoi miehestä pois pahat henget. Miten miehen elämä muuttui tämän jälkeen?
6. Tätä miestä pidettiin toivottomana tapauksena. Keitä meidän aikanamme pidetään
”toivottomina tapauksina”?
7. Mikä on Jeesuksen sanoma ”toivottomille tapauksille”?

6. Jeesus herättää Jairoksen tyttären kuolleista (Mark. 5:21–24, 35–43)
1. Jairoksella ja hänen vaimollaan oli vain yksi lapsi. Miten heidän elämänsä muuttui, kun he
saivat lapsen?
2. Jairoksen lapsi sairastui. Miten tämä vaikutti Jairoksen ja Jumalan suhteeseen?
3. Jairos haki apua Jeesukselta, muut synagogan esimiehet eivät hakeneet apua Jeesukselta.
Mitä tämä kertoo Jairoksesta?
4. Jairos pelkäsi tyttärensä kuolemaa. Mitä sinä pelkäät?
5. Jeesus sanoo sinulle: ”Älä pelkää”. Mitä ajattelet tästä?
6. Miksi Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä ihmeestä?
7. Miten tämä ihme vaikutti tytön elämään ja tulevaisuuteen?

7. Jeesus parantaa verenvuodosta kärsivän naisen (Mark. 5:25–34)
1. Naisella oli paha verenvuotosairaus. Miten sairaus vaikutti naiseen?
2. Miten sairaus vaikutti naisen ja Jumalan väliseen suhteeseen?
3. Nainen haki apua monelta lääkäriltä. Kukaan ei voinut auttaa. Mikä oli Jeesuksen ja muiden
parantajien ero?
4. Nainen uskoi, että Jeesus voi ratkaista hänen ongelmansa. Uskotko sinä, että Jeesus voi
ratkaista sinun ongelmasi?
5. Miksi nainen ei pyytänyt apua ääneen?
6. Jae 32: Jeesus katsoi naista. Mitä nainen näki Jeesuksen silmissä?
7. Nainen kertoi Jeesukselle totuuden itsestään. Onko vaikea kertoa Jeesukselle totuus itsestä?

8. Johannes Kastajan kuolema (Mark. 6:16–29)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miksi Herodes oli vienyt veljensä vaimon?
Miksi Johannes sekaantui Herodeksen parisuhteeseen?
Mitä Johannes mietti vankilassa?
Miksi Herodes pelkäsi Johannesta?
Miksi Johannes ei pelännyt Herodesta?
Jakeessa 26 Herodes pahoitti mielensä. Mitä tämä jae kertoo Herodeksesta?
Mitä Johannes ajatteli ennen kuolemaansa?
Mikä on tekstin tärkein opetus sinulle?

9. 2500 leipää ja 10000 kalaa (Mark. 6:30–44)
1. Jeesusta kuuntelemassa olleet ihmiset, olivat olleet pitkän aikaa ilman ruokaa. Miltä
ihmisestä tuntuu, kun hän ei ehdi syödä?
2. Jeesuksen lopettaessa puheensa oli jo myöhä. Miltä opetuslapsista tuntui tuolla hetkellä?
3. Pojalla oli viisi leipää ja kaksi kalaa. Paljonko tuon verran ruokaa maksaa nykyään?
4. Paljonko maksaisi nykyään 5000 ihmisen ruuat?
5. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Antakaa te heille ruokaa”. Miksi Jeesus sanoi näin?
6. Opetuslapset tarvitsivat paljon rohkeutta, Jeesuksen käskyn täyttämiseen. Mistä opetuslapset
saivat paljon rohkeutta?
7. Jeesus teki pojan eväistä moninkertaiset. Miten Jeesus voi suurentaa sinun lahjasi?

10. Jeesus parantaa kuuron miehen (Mark. 7:31–37)
1.
2.
3.
4.
5.

Kuvittele, ettet voisi kuulla mitään. Mikä olisi vaikeinta??
Mies ei kuullut mitään. Millaista oli aikuisen miehen elämä ilman kuuloa?
Mitä mies oli ymmärtänyt Jumalasta ilman kuuloa?
Miksi ihmiset olivat tuoneet miehen Jeesuksen luokse?
Lapsi oppii normaalisti kielen kolmen vuoden aikana. Mies oppi kielen hetkessä. Miten
tämä on mahdollista?
6. Jeesuksen ihmeet kertovat meille aina jotain taivaasta. Mitä voimme oppia tästä
tapahtumasta?
7. Jeesus pyysi ihmisiä olemaan hiljaa ihmeestä. Miksi ihmiset eivät totelleet Jeesusta?

11. Jeesus parantaa sokean miehen (Mark. 8:22–26)
1. Sokean miehen ystävät pyysivät Jeesusta koskettamaan sokeaa miestä. Miksi sokea mies ei
itse pyytänyt apua Jeesukselta?
2. Sokea mies ei pyytänyt itse apua Jeesukselta. Onko sinun helppo pyytää apua Jeesukselta?
3. Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Miksi Jeesus ei parantanut sokeaa
kylässä?
4. Jeesus teki sokealle miehelle neljä eri asiaa. Mitä Jeesus teki sokealle miehelle?
5. Jeesus paransi sokean miehen neljällä vaiheella. Miksi Jeesus tarvitsi kaikki nämä neljä eri
vaihetta?
6. Jeesus sanoi miehelle: ”Älä edes poikkea kylään”. Miksi Jeesus sanoi niin?
7. Tämä sokea mies sai näkönsä takaisin Jeesukselta. Miten tämän miehen elämä muuttui
tämän jälkeen?

12. Jeesuksen seuraamisesta (Mark. 8:34–38)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä ihmiset ajattelivat Jeesuksen seuraamisesta ennen tätä Jeesuksen puhetta?
Millainen ihminen haluaa seurata Jeesusta tämän Jeesuksen puheen jälkeen?
Mitä Jeesus tarkoittaa ”ristin kantamisella”?
Mistä ihminen saa voiman ristin kantamiseen?
Miten ihminen voi menettää sielunsa?
Mitä tapahtuu ihmiselle, jota Jeesus häpeää?
Jeesus on kantanut ristin ennen meitä. Mitä se merkitsee sinulle?

13. Jeesus karkottaa pahan hengen (Mark. 9:14–29)
1.
2.
3.
4.
5.

Pojassa oli paha henki. Millaista pojan elämä oli?
Jae 22: Isä pyytää apua myös itselleen, ei vain pojalleen. Mihin isä tarvitsee apua?
Jeesus vaatii vahvaa uskoa. Miksi Jeesus vaatii ihmisiltä vahvaa uskoa?
Jakeessa 24 isä huutaa Jeesukselle. Mitä tämä huuto kertoo miehen uskosta?
Jeesus auttoi perhettä, vaikkei heidän uskonsa ollutkaan vahva. Miksi Jeesus auttoi tätä
perhettä?
6. Milloin isä sinun mielestäsi tuli uskoon?
7. Jeesus puuttuu asioihin joskus vasta silloin, kun ongelmia on jo paljon. Miksi Jeesus ei aina
puutu heti ongelmiin?

14. Jeesuksen opetus viettelyksistä (Mark. 9:42–50)
1. Jeesus puhuu jakeessa 42 kuolemanrangaistuksesta. Mitä mieltä olet tästä rangaistuksesta?
2. Jeesus puhuu synneistä tässä Raamatunkohdassa. Minkälaisia syntejä ihminen voi tehdä?
3. Jeesus kertoo ruumiinosien poistamisesta. Minkä ruumiinjäsenen sinä olisit valmis
antamaan pois?
4. Jeesus saarnasi hyvin rohkealla tavalla ihmisille. Miten nykyään ihmiset sanoisivat näin
rohkeasta saarnaamistavasta?
5. Jeesus antoi ankaria ohjeita meille ihmisille. Miksi Jeesus antoi näin rankkoja ohjeita?
6. Jeesus opetti paljon iloisista asioista, mutta myös helvetistä. Mitä tapahtuisi jos kirkossa ei
opetettaisi ollenkaan helvetistä?
7. Kukaan ihminen ei pysty täyttämään kaikkia Raamatun käskyjä. Mitä meidän ihmisten tulee
tehdä, jotta tekisimme vähemmän syntiä?

15. Jeesus ja lapset (Mark. 10:13–16)
1. Ajattele omia tai ystäviesi lapsia. Onko helppo uskoa, että lasten kaltaisten on Jumalan
valtakunta?
2. Miksi äidit toivat vauvoja Jeesuksen luo?
3. Miksi kaikki vanhemmat eivät tuo lapsia Jumalan sanan yhteyteen?
4. Miksi lapsi pääsee Jumalan valtakuntaan ennen aikuista?
5. Miten lapsi ottaa lahjan vastaan? Entä aikuinen?
6. Millainen on Jumalan valtakunta tämä tekstin mukaan?
7. Miksi Jeesuksen siunaus oli lapsille tärkeä?

16. Kysymys iankaikkisesta elämästä (Mark. 10:17–27)
1. Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 18:18) kerrotaan, että tämä mies on korkeassa asemassa.
Tämä mies juoksi Jeesuksen eteen ja kysyi Jeesukselta kysymyksen. Miksi tämä korkeassa
asemassa oleva mies käyttäytyi näin?
2. Mies ei ollut varma, että pääseekö hän taivaaseen. Miksi miehellä ei ollut varmuutta?
3. Jeesus sanoi miehelle: ”Yksi sinulta puuttuu”. Mikä asia tältä mieheltä puuttui?
4. Jeesus kehotti miestä myymään kaiken omaisuutensa, niin sitten tämä mies saa aarteen
taivaasta. Mitkä asiat ovat yleensä ihmisille aarteita?
5. Tällä miehellä oli ehkä perhe ja siksi hän tarvitsi rahaa. Mitä olisi tapahtunut jos mies olisi
myynyt koko omaisuutensa?
6. Jeesus asetti miehelle ehtoja, ennen kuin hän voi liittyä Jeesuksen opetuslasten joukkoon.
Miksi Jeesus ei kutsunut miestä heti opetuslastensa joukkoon?
7. Mies ei pystynyt luopumaan maan päällisestä aarteestaan. Mitä tälle miehelle tapahtui sen
jälkeen?

17. Jeesus ja Sebedeuksen pojat (Mark. 10:32–45)
1. Jaakob ja Johannes uskoivat Jeesukseen. Heidän oli vaikea uskoa Jeesuksen kuolemaan,
joka oli tulossa. Miksi joku haluaa olla kristitty, jos ei usko Jeesuksen ristiin?
2. Miksi ihmiset haluavat valtaa?
3. Miten sinä olet käyttänyt valtaa esimerkiksi kotona tai työpaikalla?
4. Mikä oli Jaakobin ja Johanneksen synti suhteessa Jeesukseen ja lähimmäisiin?
5. Mitä teksti opettaa uskovien välisistä riidoista?
6. Millainen on Jumalan tahdon mukainen johtaja?
7. Mikä on Jeesuksen ja Sebedeuksen poikien suurin ero?

18. Sokean kerjäläisen uskontunnustus (Mark. 10:46–52)
1. Sokea mies elätti itsensä kerjäämällä. Miltä sinusta tuntuisi jos sinun pitäisi kerjätä?
2. Tämä mies oli varmaan istunut kauan tien vieressä. Mitä tämä mies oli oppinut sinä aikana
kun oli istunut siinä tien vieressä?
3. Bartimaios oli kuullut puhuttavan Jeesuksesta ja hän varmasti tiesi, että Jeesus käy usein
Jerusalemissa. Miksi Bartimaios ei mennyt tapaamaan Jeesusta Jerusalemiin?
4. Bartimaios huusi: ”Daavidin poika”. Mistä Bartimaios tiesi Jeesuksen olevan Daavidin
poika?
5. Useat ihmiset käskivät Bartimaioksen olla hiljaa. Miksi muut ihmiset käskivät
Bartimaioksen olla hiljaa?
6. Jeesus pyysi opetuslapsiaan kutsumaan Bartimaioksen luokseen. Miltä Bartimaioksesta
tuntui kun Jeesus kutsui hänet luokseen?
7. Bartimaios lähti seuraamaan Jeesusta Jerusalemiin. Miksi Bartimaios lähti seuraamaan
Jeesusta?

19. Jeesus kiroaa viikunapuun (Mark. 11:12–14, 20–25)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä tapahtuu, jos ihminen kiroaa toisen ihmisen?
Jeesus kirosi viikunapuun. Mitä Jeesus tarkoitti viikunapuulla?
Jeesus odotti kansaltaan jotain hedelmää. Millaista hedelmää Jeesus odotti kansaltaan?
Millainen on kirottu ihmiselämä?
Millainen on uskon rukous?
Millaisia rukousvastauksia sinä olet saanut?
Jeesus kehottaa antamaan anteeksi. Mikä anteeksiantamisessa on vaikeinta?

20. Ruumiin ylösnousemuksen kieltäjät (Mark. 12:18–27)
1. Saddukeukset esittivät Jeesukselle vaikean kysymyksen. Mitä saddukeukset ajattelivat
Jeesuksen vastaavan kysymykseen?
2. Saddukeukset eivät uskoneet ruumiin ylösnousemukseen. Millainen on saddukeusten
Jumala-usko, kun he eivät uskoneet ruumiin ylösnousemukseen?
3. Saddukeukset olivat menneet harhaan oikeasta opista. Miten saddukeukset olivat menneet
harhaan oikeasta opista?
4. Jeesus perusteli saddukeuksille uskonsa ruumiin ylösnousemukseen. Miten Jeesus perusteli
saddukeuksille uskonsa ruumiin ylösnousemukseen?
5. Raamattu ei kerro yhdestäkään saddukeuksesta, josta olisi tullut Jeesuksen seuraaja. Miksi
saddukeuksista ei tullut Jeesuksen seuraajia?
6. Miten tämä raamatunkohta voi lohduttaa kuolemaa pelkäävää ihmistä?
7. Saddukeukset olivat Jeesuksen elinaikana omasta mielestään uskonnollista valiojoukkoa.
Mikä ryhmittymä sinun mielestäsi on nykyään kuin saddukeukset?

21. Jeesuksen paluu (Mark. 13:14–32)
1. Tekstimme puhuu Jeesuksen takaisinpaluusta. Toivoisitko, että Jeesus tulisi takaisin sinun
elinaikanasi?
2. Tekstissä puhutaan ”turmion iljetyksestä”. Mitä ”turmion iljetys” voisi tarkoittaa tänä
päivänä?
3. Raamatussa puhutaan paljon myös antikristuksesta. Mistä tiedämme, kuka saarnaa oikeaa ja
kuka väärää Kristusta?
4. Mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin?
5. Jeesus oli aikaisemmin kertonut viikunapuusta. Mitä Jeesus haluaa sanoa meille tällä
vertauksella?
6. Lue jae 31. Mitä Jumalan Sana merkitsee lopun ajan uskoville?
7. Jeesus sanoo, että viimeisen päivän tietää vain Jumala. Miksi viimeinen päivä on salaisuus?

22. Jeesus voidellaan Betaniassa (Mark. 14:1–9)
1. Tekstissä nainen voitelee Jeesuksen ennen Jeesuksen kuolemaa. Minkä lahjan sinä haluaisit
antaa ystävällesi, joka on pian kuolemassa?
2. Nainen kaatoi Jeesuksen päälle koko pullon öljyä. Miksi nainen kaatoi kaiken öljyn
Jeesuksen päälle?
3. Naisen käyttämä öljy oli todella kallista. Mitä muut paikalla olleet ihmiset ajattelivat
naisesta, kun hän käytti kallista öljyä?
4. Jeesus sanoi naiselle: ”Antakaa naisen olla”. Miltä naisesta tuntui, kun Jeesus puolusti
häntä?
5. Jeesus sanoi, että tämän naisen teko tullaan muistamaan kaikkialla maailmassa. Miksi Jeesus
sanoi, että tämä nainen tullaan muistamaan kaikkialla maailmassa?
6. Jeesus sanoi, että tämän naisen teko tullaan muistamaan. Minkä tekosi sinä haluaisit muiden
ihmisten muistavan kuolemasi jälkeen?
7. Tämä nainen antoi Jeesukselle lahjaksi voitelun kalliilla öljyllä. Minkä lahjan sinä haluat
antaa Jeesukselle?

23. Jeesuksen oikeudenkäynti (2 kertaa) (Mark. 15:1–15)
Pontius Pilatus oli Juudean maaherra.
1.
2.
3.
4.
5.

Millainen luonne Pilatuksella on?
Miksi Pilatus antoi muiden päättää puolestaan?
Mitä Pilatus ajatteli sydämessään Jeesuksesta?
Miten Pilatus yritti puolustaa käytöstään?
Jos sinä olisit ollut Pilatus, miten olisit toiminut?

Barabbas oli kapinan johtaja ja murhaaja.
1. Miksi Barabbas oli halunnut murhata ja tehdä rikoksia?
2. Mitä Barabbas ajatteli, kun Jeesus sai hänen tuomionsa?
3. Onko helppoa samaistua Barabbakseen?
Ylipappeja oli vain yksi, mutta tässä kertomuksessa kaksi: Kaifas ja hänen appensa Annas.
1. Mikä oli ylipappien elämäntehtävä?
2. Miksi ylipapit eivät pitäneet Jeesuksesta?
3. Huomaatko itsessäsi samoja piirteitä kuin ylipapeissa?
Kansanjoukko
1. Miksi kansa halusi vapauttaa vaarallisen murhamiehen?
2. Miksi kukaan ei puolustanut Jeesusta?
3. Tapahtuuko tällaisia samanlaisia tapahtumia vielä nykyään?
Jeesus puhuu vain kerran tässä kertomuksessa. Muuten hän on hiljaa.
1. Miksi Jeesus ei puolusta itseään?
2. Mitä Jeesus ajatteli ympärillä olevista ihmisistä?
3. Kuka ratkaisi Jeesuksen oikeudenkäynnin: Pilatus, Jumala vai saatana?

24. Jeesuksen ylösnousemus (Mark. 16:1–14)
1. Naiset olivat voidelleet Jeesuksen ruumiin jo kerran. Miksi he tahtoivat voidella sen
uudestaan?
2. Mitä naiset ajattelivat, kun enkeli puhui heille?
3. Enkeli puhui naisille, mutta naiset pelkäsivät. Mikä naisia pelotti?
4. Jeesus valitsi ensimmäisiksi ylösnousemuksen todistajiksi naisia. Miksi Jeesus valitsi naisia
todistajiksi, vaikka naisia ei tuolloin arvostettu?
5. Miten usko Jeesuksen ylösnousemukseen syntyi naisten sydämiin?
6. Onko sinun elämässäsi yhtä mahdottomia asioita kuin kuolleen herääminen henkiin?
7. Pietari oli kieltänyt Herransa kaksi päivää aikaisemmin. Mitä Jeesuksen terveiset merkitsivät
hänelle?

