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Markus 
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� Tämän oppaan kysymykset on suunnattu pääasiassa 10-12 vuotiaille, mutta hätätilassa niitä 
voi käyttää 7-14 vuoden ikähaarukalla.  

� Kysymykset on myös testattu poikien piirissä. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.  
� Piirin kesto on korkeintaan 40 minuuttia.  
� Vetäjä joutuu johdattelemaan enemmän kuin aikuisten piirissä ja tekemään tukikysymyksiä. 

Hänen ei kuitenkaan pitäisi itsensä vastata, vaan johdatella varhaisnuoret vastaamaan.  
� Vetäjän pitää antaa varhaisnuorille aikaa miettiä hiljaa vastausta ja hänen on rohkaistava 

useampia kuin yhtä vastaamaan aina kuhunkin kysymykseen.  
� Vetäjä voi halutessaan sanoa omat oivalluksensa lopuksi tai tuoda ne esiin 

loppurukouksessa.  
� Suosittelemme varhaisnuorten ilosanomapiiriä seurakuntien kerhoihin, sillä piirin vetäjäksi 

sopivat yli 15-vuotiaat nuoret.  

Sisällysluettelo 

1. Terve sielu terveessä ruumiissa Mk. 2:1-12  
2. Jeesusta varten viritetty ansa Mk. 3:1-6 
3. Myrskyn keskellä Mk. 4:35-41  
4. Kun pahin vaihtoehto tapahtuu Mk. 5:21-24,35-43  
5. Pää lautasella (isommille) Mk. 6:16-29  
6. 25000 leipää ja 10000 kalaa  Mk. 6:30-44  
7. Effata - aukene! Mk. 7:31-37  
8. Sokea ilman omaa tahtoa  Mk. 8:22-26  
9. Jeesus ja lapset Mk. 10:13-16  
10. Aarre maan päällä Mk. 10:17-27  
11. Taistelu ministerin salkuista Mk. 10:35-45  
12. Sokean kerjäläisen uskontunnustus Mk. 10:46-52  
13. Rakkaus ei koskaan katoa Mk. 14:1-9  
14. Jeesuksen oikeudenkäynti Mk. 15:1-15  
15. Uskomaton ylösnousemus Mk. 16:1-14  
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1. TERVE SIELU TERVEESSÄ RUUMIISSA (Mark. 2:1-12) 

Synnit anteeksi saaneena ja parantuneena  

TAUSTAA:  Talot Raamatun aikaan olivat tasakattoisia, kalkkikivestä ja tiilestä rakennettuja. Ne 
olivat ilmeisesti helpommin purettavia kuin suomalaiset vastineensa. Katolle mentiin ulkokautta 
portaita pitkin. Jeesuksen aikana ajateltiin, että ihminen oli tehnyt jotain suurta syntiä, koska oli 
sairastunut. Ihmisen Poika tarkoittaa Jeesusta itseään.   

1. � Kuvitelkaa halvaantuneen miehen jokapäiväistä elämää, mitä vaivoja ja hankaluuksia 
siihen sisältyi? (Millaista huolenpitoa mies tarvitsi? Miten hänen yhteydenpitonsa toisiin 
ihmisiin muuttui, kun hän sairastui?)  

� Kuvitelkaa sen perheenjäsenen elämää, joka joutui hoitamaan tätä miestä?  
� Jakeesta 5 käy ilmi, että mies oli tehnyt syntiä. Mihin synteihin ihminen voi langeta 

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

2. � Keitä kantajat olivat - miettikää eri vaihtoehtoja?  
� Mikä sai kantajat niin päättäväisiksi kuin jakeissa 3-4 kerrotaan?  
� Miettikää vaihe vaiheelta kotiportilta alkaen, mitä ystävät joutuivat tekemään saadakseen 

halvaantuneen lasketuksi Jeesuksen eteen. (Mikä oli vaikeaa, mikä helppoa?)  

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

� Mitä synninpäästö merkitsi halvaantuneelle miehelle?  

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

� Miten halvaantuneen asenne hänen sairauteensa muuttui, kun hän sai iloita 
anteeksiantamuksen tähden?  

5. � 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?)  

6. � Miten me voisimme "kantaa", auttaa Jeesuksen eteen ne ystävämme, jotka eivät voi tai 
tahdo tulla omin jaloin hänen luokseen? (Missä he voisivat kohdata hänet?)  
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2. JEESUSTA VARTEN VIRITETTY ANSA (Mark. 3:1-6) 

TAUSTAA:  Jeesuksen ensimmäinen riita lepopäivän vietosta Vanhan Testamentin opettajien 
kanssa on kuvattu jo edellisessä luvussa Mark. 2:23-28. Tämä on järjestyksessä toinen. Opettajille 
sapatin pikkutarkka noudattaminen merkitsi kahden asian toteutumista: Messiaan, tulevan 
pelastajan, Jeesuksen tuloa ja ihmisen pelastumista. 

1. � Miten surkastunut (vahingoittunut) käsi vaikutti miehen elämään? (työhön, raha-asioihin, 
perheeseen, uskoon? Mitä työtä tuona aikana voi tehdä yhdellä kädellä?)  

� Jakeesta 5 huomaamme, että käsi oli ollut joskus terve. Mitä luulette miehen kokeneen sen 
jälkeen, kun hänen kätensä surkastui, mahdollisesti jonkin onnettomuuden seurauksena?  

� Millaisen vaikutelman tämä teksti antaa miehestä? Minkälainen hän oli? (ujo, arka, 
pelokas...)  

2. � Millainen ilmapiiri synagogassa tuona sapattina vallitsi?  
� Tekstistä huomaamme, ettei mies tullut synagogaan parannettavaksi. Mitä varten hän 

sitten tuli?  
� Miksi mies ei pyytänyt apua Jeesukselta?  
� Vertaa sairaan miehen ja opettajien (fariseusten) syitä tulla tuona lepopäivänä 

synagogaan.  

3. � Miksi Jeesus käski miehen astua esiin eikä parantanut häntä ilman huomiota omalla 
paikallaan?  

� Luuletteko, että mies olisi tullut seurakunnan eteen kenen käskystä hyvänsä?  

4. � Jeesuksen vihasta puhutaan evankeliumeissa vain harvoin. Miksi Jeesus oli tässä 
tilanteessa sekä vihainen että murheellinen (5)?  

5. � Mitä mies uskoi Jeesuksesta, joka antoi hänen surkastuneen kätensä lihaksille 
toimintakäskyn?  

� Mitä sinä sanot Jeesuksesta?  

6. � Miksi tämän miehen parantaminen oli Jeesukselle niin tärkeää, että hän vaaransi sen 
tähden oman henkensä (4)?  

� Miksi Jeesus tapettiin, vaikka hän, jakeen 4 sanoja lainataksemme, vain auttoi ja pelasti 
ihmisiä?  

ILOSANOMA:  Sapatti merkitsi Jeesukselle ja fariseuksille aivan eri asiaa. Fariseuksille se oli 
lakia, joka ihmisen piti täyttää pelastuakseen. Jeesukselle lepopäivä taas oli evankeliumin 
ennakkokuva - merkki siitä, että Jumala antaa omalle kansalleen levon heidän teoistaan syntien 
anteeksiantamuksen kautta (Hepr. 4:9-10). Lukekaa yhdessä! 
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3. MYRSKYN KESKELLÄ (Mark. 4:35-41) 

TAUSTAA:  Opetuslasten joukossa oli neljä ammattikalastajaa, jotka tunsivat järven kuin omat 
taskunsa. 

1. � Genesaretin järvi on kooltaan 20 x 12 km (esim. Järvenpäästä Hyrylään). Kuinka kauan 
suunnilleen menee sellaisen järven yli purjehtimiseen?  

� Mitä sinä ajattelisit, jos joku pyytäisi sinua ylittämään tuon kokoisen järven yötä vasten?  
� Miksi opetuslapset eivät vastustaneet sanallakaan, kun Jeesus käski heidän ylittää järven 

tuohon aikaan päivästä (35)?  

2. � Millainen on ihminen, joka voi nukkua veneessä keskellä raivoavaa myrskyäkin?  
� Mitähän sellainen ihminen ajattelee Jumalasta ja omasta kuolemasta, joka nukkuu 

myrskyssä?  
� Oletteko olleet joskus myrskyssä ja voineet kuvitella nukkuvanne siellä?  

3. � Mitä kaikkea luulette opetuslasten tehneen myrskyn puhjettua pitääkseen veneensä 
pinnalla?  

� Miksi opetuslapset eivät voineet uskoa tässä tilanteessa, että Jumala auttaa?  

4. � Millaisessa tilanteessa sinusta on tuntunut siltä, että Jeesus vain nukkuu eikä välitä siitä, 
miten sinulle ja perheellesi tai kavereillesi käy (38)?  

� Minkälaisia hankaluuksia itse muistat, missä olisit apua tarvinnut, eikä sitä tullut?  
� Jae 38 sisältää oikeastaan rukouksen. Mitä arvelet rukouksesta tämän jälkeen?  

5. � Miksi opetuslapset hämmästyivät saadessaan tarvitsemansa avun?  
� Mieti, olitko itse samanlainen vai erilainen kuin opetuslapset, kun olit vaikeassa 

tilanteessa  

6. � Onko sinun vaikea vai helppo uskoa, että tuuli ja vesi todella tottelivat Jeesuksen käskyä 
(39)? Perustele vastauksesi.  

� Jeesus seisoo tänään sinun vaikeiden asioidesi keskellä ja sanoo: "Vaikene, ole hiljaa!" 
(Jeesus sanoi näin tuulelle ja vedelle...) Mitä nämä sanat voivat sinulle tarkoittaa tänään 
omissa vaikeissa asioissasi (kotijutuissasi, koulu- ja kaveriporukoissasi)  

� Jeesus tietää vaikeutesi ja haluaa puuttua niihin. Mitä tämä voi merkitä omissa 
hankaluuksissasi?  

7. � Miltä opetuslapsista mahtoi tuntua kuulla jakeen 40 sanat Jeesuksen suusta?  
� Laita silmäsi kiinni, niin luen Jeesuksen sanat sinulle. Haluatko kertoa, miltä tuntui?  

8. � Miksi Jeesus auttaa niitäkin, joilta puuttuu uskoa?  
� Miten opetuslasten usko muuttui tämän tapauksen kautta?  
� Miten toivoisit oman uskosi muuttuvan nykyisten vaikeuksiesi kautta?  

ILOSANOMA:  Opetuslapset pelastuivat hukkumiskuolemalta, mutta Jeesus ei. 
Ristiinnaulitseminen merkitsi tukehtumiskuolemaa aivan kuten hukkuminenkin. Jeesuksen piti 
maksaa siitä oma henkensä, että hän voi pelastaa meidät taivaaseen. 



Jeesuksen katse meidän auttamisessamme on aina tulevaisuudessa, me nähdään vain se hetki, mutta 
Jeesus tietää mikä meille on hyväksi myöhemmin... (esim. joskus joku vaikeus saattaa olla todella 
tärkeä saada kokea, että voisimme uskoa Jeesuksen sovitustyöhön ristillä)  
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4. KUN PAHIN VAIHTOEHTO TAPAHTUU (Mark. 5:21-24 ja 35-43) 

TAUSTAA:  Synagogan esimiehen virkaan valittiin joku yleisesti kunnioitettu kaupunkilainen. 
Kaikki muut UT:ssä esiintyvät synagogan esimiehet paitsi Jairos suhtautuivat Jeesukseen 
vihamielisesti. Jairoksella oli vain tämä yksi lapsi (Luuk. 8:42). 

1. � Mitä Jairos ehkä ajatteli Jumalasta, kun hänen ainoa lapsensa sairastui?  

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

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

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

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

� Mitä sinä pelkäät eniten maailmassa? (voidaan vastata hiljaa mielessä)  
� Entä jos Jeesus kieltäisi sinua pelkäämästä silloin, kun sinulle olisi tapahtunut eniten 

pelkäämäsi asia – mitä ajattelisit?  

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

6. � Kun Jeesus tuli Jairoksen kotiin, siellä vallitsi jo hautajaistunnelma. Mitä Jeesus tahtoi 
sanoa hautajaisvieraille jakeen 39 kautta?  

7. � Miettikää tätä ihmettä tytön itsensä kannalta - mitä se vaikutti häneen ja hänen 
tulevaisuuteensa?  

� Miten vanhempien elämä muuttui tämän tapauksen jälkeen?  
� Mitä luulette Jairoksen perheen ajatelleen, kun he myöhemmin kuulivat huhuja Jeesuksen 

omasta kuolemasta ja ylösnousemuksesta?  

ILOSANOMA:  "Älä pelkää, vaan usko!" tarkoittaa Jeesuksen kielenkäytössä: "Jätä tämä asia 
minun käsiini. Minä kyllä pystyn sen hoitamaan." 

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 on ainoa asia, jota ihmisen 
kannattaa pelätä. Kaiken muun pelottavan Jeesus voi ja tahtoo muuttaa hyväksi asiaksi 
(siunaukseksi) niiden elämässä, jotka uskovat häneen.  

Niinpä jonkin ikävän asian kautta voikin tulla aikaa myöten esiin joku kiva asia. Esim. joutuu 
muuttamaan ja menettää kivan kaverin, mutta sitten uudessa paikassa saa monta hyvää kaveria... 

Muistolause: ”Älä pelkää, vaan usko!”  
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5. PÄÄ LAUTASELLA (Mark. 6:16-29, isommille) 

TAUSTAA:  Herodes ei oikeastaan ollut kuningas, vaan neljännesruhtinas - hän hallitsi yhtä 
neljäsosaa Palestiinasta roomalaisten luvalla. Historian kirjoittaja Josefus tietää kertoa Herodeksen 
avioelämästä suunnilleen samat asiat kuin Raamattukin. Hänen mukaansa Herodiaan tyttären nimi 
oli Salome. Joutuessaan pidätetyksi Johannes oli noin 30-vuotias. 

1. � Mieti eri syitä, miksi Herodes oli vienyt veljeltään vaimon (17-18)?  
� Mistä syystä Herodias mahdollisesti oli tahtonut vaihtaa miestä?  

2. � Miksi Johannes puuttui Herodeksen avioelämään, vaikka varmasti tiesi sen olevan 
vaarallista?  

� Miten sinä sanoisit ihmiselle, joka tulisi kertomaan sinulle jostakin missä olet tehnyt 
väärin?  

3. � Mitä kaikkea luulette Johanneksen miettineen, kun hän istui kahlittuna vankityrmässä 
hyvin alkaneen saarnauran päätteeksi? (Markus 1:5 kertoo häneen olleen vieläpä hyvin 
suosittu)  

� Luuletteko Johanneksen jossain vaiheessa katuneen sitä, että oli tullut nuhdelleeksi 
Herodesta?  

4. � Miksi Herodes pelkäsi Johannesta, vaikka tämä oli vain vanki (20)?  
� Miksi Johannes ei pelännyt Herodesta, vaikka oli hänen vankinsa?  
� Mikä Johanneksen puheissa ehkä kuitenkin kiinnosti Herodesta?  

5. � Herodiaan tytär Salome oli tässä vaiheessa murrosikäinen. Miettikää, millaista tytön 
elämä oli siihen asti ollut?  

� Miksi tyttö ei toivonut syntymäpäivälahjaksi hevosta tai uutta tanssiaispukua tms, mitä 
murrosikäiset tytöt yleensä haluavat saada?  

6. � Mitä Johannes ehkä viimeisillä hetkillään ajatteli? Luuletteko, että Johannes osasi ajatella 
jo Jeesuksen elämän tarkoitusta? Johannes osasi hyvin kirjoitukset ja tunsi Vt:n 
ennustukset Jeesuksesta. Luetaan Jes.53:3-6  

7. � Mitä Johanneksen opetuslapset ehkä ajattelivat opettajansa kohtalosta (29)?  
� Mitä yhteistä, mitä eroa löydät Johanneksen ja Jeesuksen elämässä ja kuolemassa? 

(ohjaaja voi kerätä isolle paperille tai taululle)  

8. � Johannes valmisti ihmisiä (Joh.1:28) Jeesuksen tuloa varten. Miten Johannes tämän 
toteutti?  

9. � Mikä on mielestäsi tämän kertomuksen tärkein opetus sinulle itsellesi ja meidän 
ajallemme?  
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6. 25000 LEIPÄÄ JA 10000 KALAA (Mark. 6:30-44) 

TAUSTAA:  Piirin vetäjä näyttäköön kartalta ruokkimisihmeen tapahtumapaikan Betsaidan 
vastarannalta (45) ja laskekoon, montako kilometriä sieltä on Galilean tärkeimpiin kaupunkeihin. 
Huomatkaa, että Jeesuksen ja opetuslasten oli tarkoitus levätä tämän matkan aikana (31-32).  

1. � Millaiseksi ihminen yleensä muuttuu, kun hän ei kiireeltään jouda syömäänkään (31)?  
� Mitä opetuslapset ehkä ajattelivat nähdessään kansan jo rannalla Jeesusta odottamassa 

(32-33)?  
� Miksi Jeesus ei hermostunut kansanjoukkoihin, vaikka menettikin vapaapäivänsä (34)?  

2. � Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, oli iltapäivällä jo pitkällä. Mitkä olivat ehkä 
opetuslasten tunnelmat siihen aikaan päivästä?  

3. � Viisi sämpylää ja kaksi kalaa oli yhden miehen yksi ateria. Paljonko tuollainen lounas 
maksaisi meidän rahassamme?  

� Kuinkakohan monta kylää olisi arviolta pitänyt haravoida, ennen kuin olisi saatu kokoon 
viidentuhannen ihmisen ateria: 25000 sämpylää ja 10000 kalaa?  

4. � Miksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Antakaa te heille syötävää" (37)?  
� Mitä opetuslasten olisi pitänyt vastata Jeesuksen käskyyn?  

5. � Mistä opetuslapset saivat rohkeuden ruveta toimimaan, kuten Jeesus käski (39)?  
� Uskoivatko ihmiset saavansa ruokaa istuessaan ruohikkoon, ja jos uskoivat, niin mistä he 

arvelivat sen tulevan (40)?  

6. � Miettikää eri syitä, miksi meidän aikamme Jeesukseen uskovat eivät aina ole kovin 
kiinnostuneita maailman nälkäisten ruokkimisesta?  

� Missä ovat ne nälkäiset, joita Jeesus toivoisi sinun ruokkivan tänä päivänä?  

7. � Uskotko sinä, että Jeesus voi enentää 5000-kertaiseksi ne (vähäisetkin) lahjat, jotka sinä 
hänelle annat?  

ILOSANOMA:  Tämän ihmeen tehtyään Jeesus sanoi: "Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut 
taivaasta ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini" 
(Joh 6:51). Kuolemalla ristillä Jeesuksesta itsestään tuli meille ehtoollisleipä ja iankaikkisen elämän 
leipä (uskomalla Jeesuksen ristinkuolemaan meillä on iankaikkinen elämä).  
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7. EFFATA - AUKENE! (Mark. 7:31-37) 

TAUSTAA:  Tekstimme mies oli ilmeisesti ollut kuulovammainen pienestä lapsesta asti, koska hän 
ei pystynyt kunnolla puhumaan. Koska näin oli hän ei pystynyt myöskään olemaan yhteydessä 
toisiin ihmisiin (tuohon aikaan ei ollut vielä olemassa yhtenäistä viittomakieltä). Jesaja oli 
ennustanut 700 vuotta aikaisemmin (Jes 35:5), että Jumalan valitsema syntien sovittaja saisi kuurot 
kuulemaan ja mykät puhumaan (37).  

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

� Tämän kysymyksen yhteydessä voidaan laittaa päät alas ja kuunnella erilaisia ääniä (oven 
aukaiseminen, kävelyä, yskimistä...) ja miettiä, millaista olisi, jos ei kuulisi mitään.  

2. � Kuvittele, millainen kuulovammaisen miehen lapsuus oli ollut. (Mitä keinoja 
vanhemmilla oli lapsensa kasvattamiseen, vaaroilta varjelemiseen, työhön opettamiseen 
yms? Millaista oli kuuron yhteydenpito kavereihinsa? Mitäköhän hän ajatteli itsestään?)  

3. � Millainen oli aikuiseksi kasvaneen kuulovammaisen arkipäivä verrattuna kuulevien 
arkipäivään?  

� Varmaan tekstimme kuulovammaista oli joskus käytetty synagogassa ja temppelissä - 
kuinka paljon luulette hänen ymmärtäneen näkymättömästä Jumalasta?  

4. � Miksi muut ihmiset toivat miehen Jeesuksen luo - esittäkää eri vaihtoehtoja (32)?  
� Jos olisit ollut tuojan asemassa, miten olisit selittänyt kuurolle, minne ollaan menossa ja 

miksi?  

5. � 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 huokauksellaan?)  

6. � Miksi Markus on jättänyt tekstiinsä Jeesuksen parantavan sanan myös alkukielellä eli 
arameaksi (34)?  

� Jeesus seisoo tällä hetkellä sinunkin edessäsi ja sanoo: "Effata! Aukene!" Mitä hän sillä 
tarkoittaa – (minähän kuulen)?  

� Kuulenko Jumalan äänen Raamatussa?  
� Ajattele omaa yhteydenpitoasi kavereidesi kanssa. Onko minun ja kavereideni välillä 

jotakin mikä kaipaa muutosta? (voit vastata hiljaa mielessäsi.)  

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

8. � Miksi ihmiset eivät välittäneet siitä, että Jeesus pyysi heitä vaikenemaan ihmeestä (36)?  
� Mitä ”uutisia” Jeesus olisi ehkä mieluummin tahtonut ihmisten kertovan tuttavilleen?  

ILOSANOMA:  Jeesuksen ja hänen Isänsä välinen hyvä yhteydenpito katkesi Jeesuksen riippuessa 
ristillä. Tämä oli se hinta, joka Jeesuksen piti meidän syntisten ja Jumalan välisestä yhteydenpidosta 
maksaa.  
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8. SOKEA ILMAN OMAA TAHTOA (Mark. 8:22-26) 

TAUSTAA:  Mies oli nähnyt lapsena; tiedämme sen siitä, että Jeesus paransi vain yhden sokeana 
syntyneen ihmisen (Joh 9:32). Tekstissämme on kuvattu ainoa kerta, kun Jeesus paransi jonkun 
sairaan pikkuhiljaa. Jeesus oli juuri päässyt keskustelemasta siitä, etteivät opetuslapset uskoneet 
hänen olevan Jumalan Poika (18). Hän oli myös kerran valittanut tämän ihmeen tapahtumapaikan, 
Betsaidan asukkaiden epäuskoa (Matt 11:21).  

1. � Miksi sokea itse ei pyytänyt Jeesukselta mitään?  
� Kuvitelkaa, millaista sokean elämä oli ollut tähän asti?  
� Mikä oli tehnyt tästä miehestä näin onnettoman, ettei hän osannut pyytää enää mitään; 

miettikää eri syitä?  

2. � Mitä tuojat tahtoivat Jeesuksen tekevän sokealle (22)?  
� Miten Jeesus vastasi ystävien pyyntöön?  

3. � Miksi Jeesus ei tahtonut parantaa miestä Betsaidan kylässä, vaan sen ulkopuolella?  
� Kuvittele, että joku tuikituntematon ihminen tarttuisi käteesi tilanteessa, jossa et voisi 

nähdä häntä. Mitä tekisit, lähtisitkö mukaan vastustelematta? (Mitä se osoittaa miehestä, 
ettei hän vastustellut Jeesuksen taluttaessa häntä kylän ulkopuolelle?)  

4. � Mitkä neljä asiaa Jeesus teki sokealle?  
� Miksi parantamiseen tarvittiin näin monta vaihetta? (Mikä sokealle itselleen merkitsi 

sananvaihto Jeesuksen kanssa ja pikkuhiljaa paraneminen?)  

5. � Jeesus vei sokean ulos kylästä nimenomaan päästäkseen pois ihmisten ilmoilta. 
Luuletteko, että paikalla kuitenkin oli vielä ihmisiä, vai luuliko mies vain näkevänsä heitä 
(24)?  

� Kuvittele sitä tilannetta, kun Jeesus piti molempia käsiään (huom! alkukielellä monikko) 
miehen pään päällä ja kysyi, näkikö tämä mitään. Mikä olisi ollut oikea vastaus tuohon 
kysymykseen?  

� Miksi Jeesus ei toistanut kysymystä enää parantamisen jälkimmäisessä vaiheessa (25)?  

6. � Miksi Jeesus ei tahtonut miehen palaavan Betsaidaan, jossa hänen ystävänsä ilmeisesti 
häntä odottivat? (Mitä kylässä olisi voinut tapahtua, jos parantunut mies olisi mennyt 
sinne?)  

� Mikä muu miehen elämässä parantui paitsi silmät?  
� Mikä oli Jeesuksen lopullinen päämäärä tämän miehen kohdalla?  

7. � Tämä teksti kysyy meiltä myös sitä, näemmekö me Jeesuksen uskolla, "sydämemme 
silmillä". (18) Jeesus seisoo tänään edessäsi ja kysyy: "Näetkö mitään?" Mitä sinä hänelle 
vastaat?  

� Millä eri tavoilla Jeesus on koettanut avata "sydämesi silmiä" ja osoittaa sinulle, että hän 
on kaiken takana? Millä tavoin hän on koettanut auttaa sinua, että oppisit tuntemaan 
hänet?  

8. � Mitä tämä ihme opettaa meille taivaasta?  

ILOSANOMA:  Sokean silmien aukeneminen oli merkki siitä, että Herra itse oli saapunut paikalle 
ja ihmiset saivat katsella häntä kasvoista kasvoihin (Jes 35:4-5). Jeesus oli kuitenkin niin salattu, 



ettei monikaan nähnyt hänessä Jumalaa. Opetuslastenkin oli vaikea nähdä, kuka Jeesus itse asiassa 
oli (18). Tämä kertomus vakuuttaa, ettei Jeesus jätä työtään meissä kesken, ennen kuin me näemme 
hänet sellaisena kuin hän todella on (1 Joh 3:2).  
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9. JEESUS JA LAPSET (Mark. 10:13-16) 

TAUSTAA:  Jeesuksen aikaan poikien ympärileikkaus eli Jumalan kansan jäseneksi ottaminen 
tapahtui jo 8.päivänä syntymän jälkeen. Lapsen asema muutoin yhteiskunnassa ei ollut erityisen 
hyvä. Tässä käytetty kreikan sana pais tarkoittaa kaikenikäisiä lapsia, myös vauvoja.  

1. � Kun katselet sisariasi tai kavereitasi, onko sinusta helppo vai vaikea uskoa, että heidän 
kaltaistensa on Jumalan valtakunta? Miksi on/miksi ei?  

2. � Mieti eri syitä, miksi tekstimme äidit toivat lapsiaan Jeesuksen luo – jopa vauvoja, jotka 
eivät vielä ymmärtäneet hänen opetuksestaan mitään?  

� Miksi useimmat äidit eivät olleet silloin eivätkä ole nytkään kiinnostuneita tuomaan 
lapsiaan Jeesuksen luo?  

3. � Miksi opetuslapset eivät iloinneet siitä, että lapsia tuotiin Jeesuksen luo?  
� Jeesuksesta ei sanota koskaan muulloin, että hän olisi "närkästynyt". Mikä tässä 

tilanteessa erityisesti suututti häntä?  

4. � Meidän tilanteessamme lasten tuominen Jeesuksen luo tarkoittaa heidän tuomistaan 
Raamatun sanan yhteyteen. Miksi kristityt vanhemmatkaan eivät aina huolehdi siitä, että 
heidän lapsensa kuulevat Jumalan sanaa kotona ja pyhäkoulussa, leireillä tai muissa 
tällaisissa paikoissa?  

5. � Miksi lapsi pääsee Jumalan valtakuntaan ennen aikuista?  

6. � Mikä on lapsen tapa ottaa lahja vastaan? Entä aikuisen?  
� Miten lapsi ottaa vastaan Jumalan suurimman lahjan: Jeesuksen ystävyyden ja syntien 

anteeksisaamisen? Entä aikuinen?  

7. � Jeesuksen siunaamista lapsista tuli aikuisia parin vuosikymmenen kuluttua. Jotkut heistä 
elivät normaalia arjen elämää, toiset ajautuivat pahoihin vaikeuksiin, jotkut olivat 
onnellisia, toiset onnettomia. Luuletteko, että Jeesuksen siunauksella oli heille jokin 
pysyvä merkitys? Jos oli, niin mikä se oli?  

� Mikä merkitys tällä siunauksella mahtoi olla äideille silloin, kun lapset kohtasivat elämän 
vaikeudet?  

ILOSANOMA:  Ehkä tekstimme äidit ajattelivat myöhemmin näin: "Jeesus ei koskaan unohda 
minun lastani, jonka yli hän kerran luki Herran siunauksen." Sinäkin saat uskoa samalla tavalla 
omalle kohdallesi, kun olet saanut Jeesuksen siunauksen vanhemmiltasi, kummeiltasi tai piirin 
vetäjältäsi ja se kantaa sinua vaikeimpinakin päivinäsi.  

Luetaan yhdessä Herran siunaus.  
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10. AARRE MAAN PÄÄLLÄ (Mark. 10:17-27) 

TAUSTAA:  Matteus kutsuu tekstimme miestä nuorukaiseksi (Matt. 19:22) ja Luukkaan 
evankeliumista käy ilmi, että hän oli korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa, siis hyvin rikas 
(Luuk. 18:18). Tämä nuori oli siis menestynyt todella hyvin elämässään. Huomattavaa on, että 
miehet eivät yleensä juosseet eivätkä polvistuneet tänä aikana Israelissa.  

1. � Mieti eri vaihtoehtoja, mikä sai tämän rikkaan miehen käyttäytymään niin epätavallisesti 
kuin mistä jae 17 kertoo? Olettiko hän saavansa vastauksen?  

2. � Miksi miehellä ei ollut varmuutta taivaaseen pääsystä, vaikka hän oli noudattanut Jumalan 
käskyjä eli elänyt omasta mielestään hyvin koko ikänsä?  

3. � Moni rikas joutuu suuriin vaikeuksiin rahan kanssa ja voi ajautua huonoon elämään. Mikä 
voisi olla syynä siihen, että tämä mies oli selvinnyt kaikista kiusauksista lankeamatta 
yhtään ainoata kertaa (19-20)?  

� Huomatkaa, että Jeesuksen mukaan käskyjä on noudatettava myös ajatuksissa ja sanoissa, 
ei vain tekemisissä. Luuletteko, että mies oli tehnyt aina hyvin myös ajatuksissa (19-20)?  

� Voisitko sinä vastata Jeesukselle samalla tavalla kuin nuori mies vastasi nyt kun tiedät, 
että myös ajatuksin voi tehdä syntiä?  

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

5. � Millaisia asioita ihmiset yleensä pitävät aarteenaan (21)?  
� Tekstimme miehellä oli kaksi aarretta maan päällä. Mitä ne olivat?  
� Miten aarretta voidaan koota taivaaseen?  
� Vertaa taivaassa ja maan päällä olevaa aarretta keskenään? Kuinka monta yhtäläisyyttä tai 

eroa löydät?  

6. � Mitä vaihtoehtoja miehelle jäi, kun hän huomasi turvautuvansa tavaroihinsa ja hyviin 
tekoihinsa enemmin kuin Jeesukseen?  

� Miten Jeesus olisi voinut tehdä, jos mies olisi tunnustanut rakastavansa rahaa enemmän 
kuin Jumalaa, ja pyytänyt sitä anteeksi?  

7. � Vertaa toisiinsa sitä vastausta, jonka Jeesus antoi rikkaalle nuorukaiselle (21) siihen 
vastaukseen, jonka hän antoi opetuslapsille (27). Miksi ne ovat niin erilaiset?  

� Miettikää yhdessä: onko Jumalalle mahdollista pelastaa minkälaisessa tilanteessa tahansa 
oleva ihminen (köyhä tai omaisuuteensa tarrautuva rikas)?  

ILOSANOMA:  Jeesus luopui taivaallisesta aarteestaan tullessaan tänne maan päälle. Ristillä 
kuollessaan Jeesusta kohtasi rangaistus, joka kuuluu aarteeseensa kiinni jääneelle ihmiselle. Joko 
arvaat miksi?  
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11. TAISTELU MINISTERIN SALKUISTA (Mark. 10:35-45) 

TAUSTAA:  Jaakob ja Johannes olivat Sebedeuksen, melko varakkaan kalastajan, poikia Galileasta. 
He kuuluivat kahdentoista opetuslapsen joukkoon yhdessä Pietarin kanssa. Jeesus nimitti kerran 
Jaakobia ja Johannesta "ukkosenjylinän pojiksi". Nyt Jeesus on matkalla Jerusalemiin kärsimään ja 
kuolemaan.  

1. � Mitä Sebedeuksen pojat ehkä tahtoivat tehdä päästyään "ministerin pallille" Jeesuksen 
valtakunnassa?  

� Miksi vallanhimo on niin yleistä meidän maailmassamme? Millaista valtaa sinulla on?  
� Mieti, miten olet itse käyttänyt sinulle uskottua valtaa esimerkiksi sisarustesi kanssa ja 

koulussa ?  

2. � Malja tarkoittaa Raamatun kielenkäytössä usein kärsimystä. Mitä veljekset olisivat 
vastanneet, jos Jeesus olisi tarjonnut heille paikkaa ristinsä molemmilta puolilta (38-39)?  

� Oletko sinä valmis hyväksymään omalle kohdallesi valtaan sisältyvän vastuun ja 
vaikeudetkin? (mieti esim.ison veljen/sisaren vastuuta)  

3. � Miten mielestäsi Jaakob ja Johannes teki väärin (syntiä) Jeesukselle entä lähimmäisilleen?  

4. � Miksi kymmenen opetuslasta suuttuivat tässä tilanteessa Sebedeuksen poikiin (41)?  
� Mitä tämä Raamatun kohta opettaa meille Jeesukseen uskovien välisistä riidoista ja niiden 

syistä?  

5. � Mikä Jeesuksen antamassa johtajan ihanteessa on erilaista kuin yleensä johtajuudesta 
ajatellaan (42-45)?  

� Minkä verran tämän tekstin johtajaihanne toteutuu mielestänne meidän aikamme 
Jeesukseen uskovien keskuudessa?  

� Mitä tämä tarkoittaa sinulle?  
� Oletko sinä olet noudattanut Jeesuksen opetusta jakeissa 43-44? (Voit vastata myös hiljaa 

mielessäsi.)  

6. � Mikä on Jeesuksen ja Sebedeuksen poikien suurin ero?  
� Muistatko missä ja milloin Jeesus itse teki palvelijan ja orjan työtä (45)? (Vastaus tämän 

tekstin ulkopuolelta.)  

7. � Sanonta "antaa lunnaaksi" tarkoitti orjan vapaaksi ostamista. Lukekaa jae 45 vielä kerran 
siten, että kukin lukee vuorollaan kohdan ja laittaa sanan kaikkien paikalle aina oman 
nimensä – miettikää lopuksi mistä Jeesus osti sinut vapaaksi ja millä hinnalla?  

ILOSANOMA:  Jeesus toivoo sinulta tänäänkin ennen kaikkea sitä, että suostuisit hänen 
palveltavakseen ja ottaisit häneltä vastaan syntien anteeksiannon - senkin synnin, että olet 
väärinkäyttänyt sinulle annettua valtaa.  
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12. SOKEAN KERJÄLÄISEN USKONTUNNUSTUS (Mark. 10:46-52) 

TAUSTAA:  Jeesus kävi Jerikossa tiettävästi vain kerran. Se tapahtui hänen ollessaan viimeisellä 
matkalla Jerusalemiin. Jeesus kuului kuningas Daavidin sukuun. Voidaan sanoa, että hän oli 
Daavidin poika. Jumala oli luvannut tälle Daavidille, että hänen poikansa istuisi iankaikkisesti 
Israelin valtaistuimella (2 Sam. 7:12-16). Maata hallitsevat roomalaiset eivät halunneet kuulla 
mitään puhetta Israelin entisistä sen enempää kuin nykyisistäkään kuninkaista.  

Alussa voidaan eläytyä sokean osaan siten, että piiriläiset peittävät silmänsä ja ohjaaja antaa 
vuorotellen jokaiselle joitakin esineitä tunnusteltaviksi.  

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

2. � Mitä kaikkea ihminen voi oppia istuessaan vuodesta toiseen valtatien varrella (46b)?  
� Mitä luulette Bartimaioksen ajatelleen Jeesuksesta niiden kolmen vuoden ajan, jolloin 

tämä kävi kaikkialla muualla paitsi hänen kotikaupungissaan Jerikossa?  
� Luuletteko, että Bartimaioksella oli koko ajan suunnitelma valmiina mitä hän tekisi, jos 

Jeesus joskus sattuisi tulemaan Jerikoon?  

3. � Mistä Bartimaios päätteli, että Jeesus oli kuningas Daavidin poika (47)? Hän, josta Jumala 
oli luvannut tulevan Israelin ja myös koko maailman kuningas ja pelastaja?  

� Miksi Bartimaios ei pelännyt roomalaisia sotilaita karjuessaan täysin palkein Daavidin 
pojan nimeä?  

� Miten Bartimaioksen huuto muuttui, kun häntä koetettiin vaientaa (47-48)?  

4. � Mieti eri syitä, miksi ihmiset tahtoivat vaientaa Bartimaioksen avunhuudon? Muistele 
jotain tapausta, kun sinun avunhuutoasi ei tahdottu kuunnella - miksi luulet niin käyneen?  

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

5. � Mitä Bartimaios ehkä ajatteli kuullessaan, että Jeesus kutsuu häntä (49-50)?  
� Luultavasti Bartimaios oli siihen asti pitänyt hyvää huolta viitastaan, joka toimi myös 

patjana ja peittona öiseen aikaan. Miksi hän nyt yhtäkkiä heitti näin tärkeän 
vaatekappaleen menemään (50)?  

6. � Miksi Jeesus kysyi Bartimaiokselta itsestään selvää asiaa (51)?  
� Jeesus kysyy sinultakin tänään: "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Mitä sinä hänelle 

vastaat?  

7. � Bartimaios lähti Jeesuksen perässä Jerusalemiin (52b). Miksi hän sen teki?  
� Seuraavana päivänä koko kansa huusi Jeesusta Daavidin pojaksi Jerusalemin portilla 

(11:9-10). Miksi ihmiset eivät tässä tilanteessa pelänneetkään roomalaisia?  

ILOSANOMA:  Vain viikko tämän jälkeen Bartimaios sai nähdä vastaparantuneilla silmillään, 
miten hänen hyväntekijänsä lyötiin ristille. Mitä luulette Jeesuksen ristinkuoleman nyt merkinneen 
hänelle?  
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13. RAKKAUS EI KOSKAAN KATOA (Mark. 14:1-9) 

TAUSTAA:  Vetäjä referoi piirin alussa Luuk. 10:38-42, Joh. 11 ja Joh. 12:1-11. Tekstimme nainen 
on siis Betanian Maria. Martan, Marian ja Lasaruksen vanhemmat olivat ilmeisesti jo kuolleet. He 
olivat ehkä jättäneet tyttärilleen rahaa naimisiin menoa varten tai vaihtoehtoisesti vanhuuden 
varaksi. Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeinen viikko on juuri alkamassa.  

1. � Millaisen lahjan sinä tahtoisit antaa parhaalle kaverillesi, jos tietäisit hänen pian 
kuolevan?  

2. � Nardusöljy maksoi miehen vuosipalkan verran rahaa, ja sitä käytettiin yleensä vain 
tipoittain. Paljonko nardusöljypullon hinnaksi tulisi Suomen euroissa (jos mies saisi 
palkkaa n 2000€/kk)?  

� Paljonko aikaa kuluu tuollaisen summan säästämiseen?  
� Mitä Maria ajatteli rahoista naimisiin menoa tai vanhuutta varten, kun käytti perintönsä 

kalliiseen öljypulloon?  

3. � Miksi Maria kaatoi koko pullon sisällön Jeesuksen päähän - eikö vähempikin olisi 
riittänyt?  

� Sanat "Messias" ja “Kristus“ tarkoittavat suomeksi "voideltua". Juutalaisten kuninkaat oli 
voideltu sillon, kun he tulivat kuninkaaksi - miksi Jeesus voideltiin vasta ennen 
hautaustaan?  

4. � Maria oli käyttänyt säästönsä narduspulloon. Mikä läsnäolijoiden moitteissa tuntui hänestä 
ehkä kaikkein pahimmalta (4-5)?  

5. � Mikä ilahdutti ehkä eniten Mariaa Jeesuksen sanoissa, joilla tämä häntä puolusti (6-9)?  
� Tuleeko sinulle jotakin mieleen, mitä sinä voisit tästä lähtien tehdä Jeesuksen hyväksi?  

6. � Miten Marian teko tekstissämme ja Jeesuksen teko ristillä (eli evankeliumi) muistuttavat 
toisiaan (9)?  

� Kumpi oli mielestäsi suurempaa "haaskausta", sekö että Maria vuodatti nardusöljyn 
Jeesuksen tähden vaiko se, että Jeesus vuodatti verensä Marian tähden?  

7. � Mikä Marian teossa oli niin erikoista, että se tullaan muistamaan aina ja iankaikkisesti 
(9)?  

� Millaisen muiston sinä tahtoisit jättää itsestäsi (9)?  

8. � Mitä Maria ehkä vuosia myöhemmin ajatteli rahoista, jotka oli tuona päivänä 
"haaskannut" Jeesukseen?  

� Miten Maria oli oppinut rakastamaan Jeesusta noin paljon?  
� Miten me voisimme oppia rakastamaan Jeesusta, kuten Maria rakasti?  

ILOSANOMA:  Maria oli oppinut tuntemaan Jeesuksen rakkauden kuunnellessaan häntä. Siksi hän 
myös osasi palvella Jeesusta oikeaan aikaan. Maria uskoi ensiksi evankeliumiin, ja usko tähän 
synnytti hänessä halun uhrata kaikkensa Jeesuksen tähden. Ja niinpä juuri Marian ansiosta Jeesus 
tuoksui viimeisinä päivinään nardukselta missä hyvänsä hän liikkuikin, jopa ristillä.  
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14. JEESUKSEN OIKEUDENKÄYNTI (Mark. 15:1-15) 

TAUSTAA:  Tämän tekstin voi tehdä myös parityönä. Jaa pareille kynät ja paperia muistiinpanoja 
varten. Jokaisella piiriläisellä tulee olla kuitenkin oma Raamattu. Kukin pari käsittelee yksi tai kaksi 
henkilöä piirin aikana ja lopuksi kaikki kertovat toisilleen oivalluksensa. Jeesus voidaan käsitellä 
lopuksi yhdessä.  

1. PONTIUS PILATUS   

oli Juudean maaherrana vuosina 26-36 jKr. Roomalaiset olivat miehittäneet Juudean ja sen 
asukkaat olivat nyt heidän alaisiaan. Pontius Pilatus oli roomalaisen miehitysvallan ylin 
edustaja ja vastuussa teoistaan keisari Tiberiukselle. Pilatus ei missään nimessä tahtonut, 
että keisarin korviin kantautuisi juttuja juutalaisten vallankumoushankkeista (he pitivät 
Jeesusta kapinaan yllyttäjänä, eli vaarallisena rikollisena). Kuolemaantuomion julistaminen 
tai hylkääminen kuului yksin maaherralle.  

Jakeet 1-15 

� Millaisen vaikutelman tämä teksti antaa Pilatuksesta?  
� Mitä ajattelisit tuomarista, joka kysyisi oikeudenkäynnissä jakeissa 12 ja 14 mainitut 

kysymykset?  
� Miksi Pilatus ei käyttänyt sitä valtaa, mikä hänellä oli, vaan antoi muiden päättää 

puolestaan?  
� Mitä luulet Pilatuksen ajatelleen Jeesuksesta syvällä sydämessään?  
� Kuka ratkaisi Jeesuksen oikeudenkäynnin lopputuloksen?  
� Miten Pilatus koetti ehkä puolustella itseään antaessaan väärän tuomion?  
� Jos sinä olisit ollut Pilatuksen asemassa tuona aamuna, miten olisit toiminut?  

 
2. BARABBAS  

oli poliittisen kapinan johtaja ja murhamies. Hänen nimensä merkitsee yksinkertaisesti vain 
"isän poika".  

Jakeet 6-15 

� Miettikää yhdessä, millaista Barabbaan lapsuus, nuoruus olivat olleet. Mikä oli ehkä 
tehnyt tästä miehestä lain vastustajan ja murhaajan?  

� Millaiset ajatukset ehkä pyörivät Barabbaan mielessä hänen odottaessaan, milloin 
kuolemantuomio pantaisiin täytäntöön? (Katuiko hän jotakin?)  

� Luuletteko, että Barabbas meni katsomaan sen miehen kuolemaa, joka oli naulittu 
ristille ikään kuin hänen sijastaan?  

� Vaikka emme olisikaan sanamukaisesti tappaneet ketään, mikä tekee meistä 
Jeesuksen silmissä samanlaisia kuin Barabbas?  
 

3. YLIPAPPEJA   

oli yleensä vain yksi, mutta tässä tapauksessa heitä oli kaksi: Kaifas, varsinainen ylipappi 
vuosina 18-36 jKr. ja hänen appensa Annas, joka oli ollut tässä virassa vuosina 6-15, ja joka 
vieläkin käytti valtaansa vävynsä, Kaifaksen kautta.  

 



Jakeet 1-15 

� Mitä arvelet, mikä oli ylipappien elämäntehtävä heidän omasta mielestään?  
� Miksi ylipapit kadehtivat Jeesusta?  
� Miksi ylipapit eivät tajunneet olevansa vain kateellisia?  
� Kumman teko oli mielestänne tuomittavampi: ylipappien väärä tuomio Jeesukselle 

vai Barabbaan murhateot kapinan aikana?  
� Haluatko sinä tehdä aina oikein kavereiden silmissä vai huomaatko joskus meneväsi 

väärälle puolelle? Mieti, muistutatko sinä ehkä ylipappeja jossain asioissa. Missä?  
 

4. KANSANJOUKKO   

oli edellisenä sunnuntaina huutanut Jeesukselle hoosiannaa. Nyt se huusi: Ristiinnaulitse! 
Varmasti tässä joukossa oli mukana montakin ihmistä, jotka olivat henkilökohtaisesti 
saaneet apua Jeesukselta.  

Jakeet 8-15 

� Miksi kansanjoukko halusi vaarallista murhamiestä vapaalle jalalle?  
� Miten on mahdollista, että kansa antoi yllyttää itsensä hyväntekijäänsä vastaan? 

(Miksi yksikään ihminen ei korottanut ääntään Jeesuksen puolesta ja väärää tuomiota 
vastaan tässä tilanteessa?)  

� Mitä sinä olisit tehnyt, jos olisit ollut kansanjoukon seassa tuona aamuna?  
� Voisiko tällaista tapahtua meidän maassamme tänä päivänä? Perustele vastauksesi. 

  
5. JEESUS  

sanoo yhden ainoan lyhyen lauseen koko oikeudenkäyntinsä aikana (2). Muuten hän on 
hiljaa.  

Jakeet 1-15 

� Tähän asti Jeesus on kieltäytynyt käyttämästä itsestään muuta mainintaa kuin 
Ihmisen Poika. Miksiköhän tässä tilanteessa myöntääkin olevansa juutalaisten 
kuningas (2)?  

� Miksi Jeesus ei puolusta itseään?  
� Vertaa Jeesusta ja kaikkia muita tässä tekstissä esiintyviä ihmisiä. Mitä eroja löydät 

heidän väliltään? (Mikä tekee Jeesuksesta niin ihailtavan henkilön nimenomaan tässä 
tilanteessa?)  

� Mitä Jeesus ehkä ajatteli ympärillään olevista ihmisistä?  
� Kuka ratkaisi loppujenlopuksi Jeesuksen oikeudenkäynnin: Pilatus, Jumala vai 

Saatana? Miksi?  
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15. USKOMATON YLÖSNOUSEMUS (Mark. 16:1-14) 

TAUSTAA:  Vanhan perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin kirjuri, joten Markuksen 
evankeliumi on Jeesuksen elämä Pietarin silmillä nähtynä. Yksi tämän evankeliumin teemoista on 
opetuslasten epäusko. Vaikka Jeesus oli ennustanut opetuslapsille oman kuolemansa ja 
ylösnousemuksensa, opetuslapset eivät silti uskoneet sitä mahdolliseksi.  

1. � Miksi Galilean naiset läksivät itsepäisesti haudalle, vaikka tiesivät kiven ja roomalaisten 
vartiosotilaiden (Matteuksen mukaan) estävän sinne pääsyn (1-3)?  

2. � Tähän aikaan oli tapana, että ruumis voideltiin hyvänhajuisilla voiteilla. Naiset olivat 
nähneet Jeesuksen pahoinpidellyn ruumiin voitelun jo kahta päivää aikaisemmin. Miksi he 
olisivat halunneet voidella sen vielä kerran?  

� Vain Johannes oli nähnyt Jeesuksen kuoleman. Muut opetuslapset eivät halunneet nähdä 
Jeesuksen ruumista lainkaan. Miksi eivät?  

3. � Jos naiset olisivat uskoneet ylösnousemukseen Jeesuksen ennustusten perusteella, niin 
mitä he olisivat tehneet pääsiäisaamuna?  

4. � Mitä naiset ajattelivat kuullessaan enkelin sanat (6)?  
� Enkelin sanoista huolimatta naisia kuitenkin pelotti niin paljon, etteivät he uskaltaneet 

kertoa kenellekään ylösnousemuksesta (8)? Mikä heitä pelotti niin paljon?  

5. � Miksi Jeesus valitsi naiset ensimmäisiksi ylösnousemuksensa todistajiksi, vaikka heitä ei 
tuohon aikaan huolittu edes oikeusistuimiin todistajiksi (7,10)?  

6. � Mikä asia sinun elämässäsi tuntuu yhtä mahdottomalta kuin kuolleen henkiin herääminen? 
(voit vastata hiljaa mielessäsi.)  

� Mitä vastaisit, jos Jeesus moittisi sinun uskoasi jakeessa 14 kuvatulla tavalla? (jokainen 
lukee kohdan vielä hiljaa itsekseen)  

7. � Pietari oli kieltänyt Herransa kahta päivää aiemmin. Mitä Jeesuksen erityisterveiset 
hänelle nyt merkitsivät (7)?  

� Kuvittele, että olisit pettänyt pahasti kaverisi. Mitä ajattelisit, jos kuulisit Jeesukselta pian 
sen jälkeen sellaisia terveisiä, että hän tahtoo tavata sinut? Mitä kaikkea miettisit 
tapaamisen syyksi?  

8. � Luetaan yhdessä Joh. 3:16.  
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