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OPPAAN KÄYTTÖOHJEET PIIRIN VETÄJÄLLE: 

 

 Raamattuja (tai monisteita ko. tekstistä) olisi hyvä varata muutama ylimääräinen kappale, koska kai-

killa ei ehkä ole Raamattua mukanaan.  

 Vetäjän ei pidä masentua, vaikka osanottajat vaikuttaisivat parin ensimmäisen kokoontumiskerran 

ajan vaisuilta. Kun he tottuvat systeemiin, he muuttuvat puheliaammiksi. Vetäjän ei kuitenkaan pidä 

ryhtyä vastaamaan kysymyksiin osanottajien puolesta. 

 Vetäjä selittää piirin aluksi "piirin säännöt", jotka ovat seuraavanlaiset: 1) Vetäjä ei anna lopuksi ky-

symyksiin oikeaa vastausta. 2) Toisaalta vetäjä ei myöskään koskaan sano, että jokin vastaus on vää-

rä. Kaikki vastaukset hyväksytään sellaisinaan.  3) Vetäjä palauttaa keskustelun asiaan, jos se lähtee 

rönsyilemään tekstistä. 4) Ketään ei pakoteta puhumaan. 5) Piirissä kuultuja asioita ei levitellä maa-

ilmalle.  

 Teksti luetaan kahteen kertaan, ensin ääneen, sitten hiljaa. Kokemus näet osoittaa, etteivät osanottajat 

keskity tekstiin ensimmäisellä kerralla.  

 Vetäjä esittää yhden kysymyksen kerrallaan. Oppaissa saattaa olla yhden numeron alla monta kysy-

mystä, mutta ne siis luetaan yksi kerrallaan. Huomatkaa, että jokainen asteriksi (tähti) tarkoittaa yhtä 

kysymystä.  

 Etenemisvauhti vaihtelee eri ryhmissä. Jos ryhmä on keskustelevainen, voi oppaassa olla liikaakin 

kysymyksiä, ja osa niistä on jätettävä kysymättä. Älä kuitenkaan tee niin, että jätät pois kaikki lop-

pupään kysymykset, koska silloin ei päästä pääasiaan.  

 Vetäjän pitää odottaa muidenkin vastauksia kuin niiden jotka puhuvat eniten. Muutoin piiristä tulee 

kaksin- tai kolminpuhelua hänen ja puheripulisten välille.  

 Piiri ei mielellään  saa kestää enempää kuin tunnin ja vartin.  

 Osanottajat uskaltavat paljastaa jotain itsestään ja omista heikkouksistaan, jos vetäjä tekee sen ensin. 

Hänen ei siis pidä antaa itsestään sellaista kuvaa kuin hän pystyisi noudattamaan kaikkia Raamatun 

käskyjä, ja hänen uskonsa olisi aina vahva.  

***  
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1. MIES, NAINEN JA PARATIISI 

1. Moos.1:26-28 ja 2:7-25 

 

Jakeet 1:26-28 

- Mitä tarkoittaa, että jokainen ihminen on a) Jumalan kaltainen ja b) hänen kuvansa (27)?  

- Miettikää, miksi ”Jumalan kuvaan” tarvittiin kaksi sukupuolta: mies ja nainen (27)?  

- Luomakunta annettiin ihmisen – myös naisen - hallittavaksi. Miten luontoa voidaan hallita sen eduk-

si, ei tappioksi (26b, 28b)?   

- Mitä Jumalan siunaus näyttäisi tarkoittavan jakeen 28 perusteella?  

 

Jakeet 2:7-9. Maa kuuluu hepreaksi ”adama” ja ihminen ”adam”. Ks. jae 7 molemmista käännöksistä. 

Sana Eden tarkoittaa onnen maata ja viittaa johonkin todelliseen maantieteelliseen paikkaan tällä 

telluksella. 

- Verratkaa toisiinsa jakeita 2:7 ja 1:27. Miettikää, miksi Jumala halusi kuvata miehen ja naisen luomi-

sen ensin yhdessä ja sitten erikseen?  

- Verratkaa ensimmäisten ihmisten arkipäivää meidän arkipäiväämme (8-9)?  

- Eikö paratiisi olisi ollut paljon parempi paikka ilman hyvän- ja pahantiedon puuta? Mihin sitä tarvit-

tiin?  

- Miksi Jumala tahtoi istuttaa nuo kaksi puuta keskelle paratiisia, ei jonnekin sen nurkkaan? 

- Miksi meidänkin elämässämme pitää olla jokin kiusauksen paikka?  

 

Jakeet 10-17.  

- Jakeet 16-17 sisältävät ihmiskunnan ensimmäisen Raamatun. Mikä tuossa ”Raamatussa” oli lakia, 

mikä evankeliumia?  

 

Jakeet 18-20. Nimittäminen on Raamatussa tärkeä asia. Se osoittaa auktoriteettiaseman, kuka on ke-

nenkin ”pää”.   

- Miettikää, miksi Jumala antoi Adamin elää ensin jonkin aikaa ilman vaimoa? 

- Mikä oli ihmiskunnan ensimmäinen tieteellinen tehtävä (19-20)?  

- Mitä osoittaa se, etteivät Jumalan ystävyys, eläinten seura ja mielekäs työ riittäneet miehelle elämän 

sisällöksi (20b)?  

 

Jakeet 18, 21-25. Jakeessa 18 esiintyvää heprean sanaa apu, ezer, käytetään Jumalan avusta puhutta-

essa. Sana kumppani tarkoittaa kirjaimellisesti ”vastakappaletta”. Adam sai antaa nimen naiselle, 

kuten sitä ennen eläimille. Se osoittaa, että jo paratiisissa sukupuolten välillä oli järjestys: Mies on 

vaimon pää, kuten Jumala on Kristuksen pää (1.Kor.11:3). Nainen = ”issa” = ”miehetär”. 

 

- Kuvitelkaa, miltä Adamista ja naisesta tuntui, kun he näkivät toisensa ensi kerran? 

- Mitä ajattelette siitä, että nainen luotiin miehelle sopivaksi avuksi ja kumppaniksi? 

- Jakeessa 24 Herra sanoo kaikille tuleville polville, missä järjestyksessä naimisiin on mentävä. Mitä 

tarkoittaa käytännössä, että isästä ja äidistä on luovuttava ennen kuin liitytään yhteen?  

- Mitä parisuhteelle tapahtuu, jolleivät aviopuolisot luovu vanhemmistaan ja perusta uutta yksikköä 

yhteiskunnan edessä?   

- Mitä tämä teksti sanoo avoliitosta? 

- Mistä on osoituksena se, etteivät mies ja nainen hävenneet alastomuuttaan toistensa edessä (25)?  

- Mitä nämä Jeesuksen sanat opettavat a) avioerosta ja b) homoseksuaalisesta parisuhteesta?  

 

ILOSANOMA: Avioliittoa Jumala käyttää esimerkkinä kuvatessaan omaa suhdettaan kansaansa. Hän on 

sulhanen/ aviomies, ja Israel/ seurakunta on hänen morsiamensa. Herran rakkaus morsiameensa oli niin suu-

ri, että hän suostui kuolemaan tämän puolesta (Ef.5:25-27).  Raamattu päättyy kuvaukseen Karitsan häistä, 

missä nämä kaksi tulevat lopullisesti ”yhdeksi lihaksi”, ja heidän onnensa jatkuu iankaikkisesta iankaikki-

seen.  
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2. SYNTI ASTUU PARISUHTEESEEN  

1.Moos.3:1-20 

 

TAUSTAA: Käärme ei ollut tuolloin ollut inhottavan näköinen matelija, vaan uljas eläin. Nyt paholainen 

astui sen hahmossa paratiisiin. Jumala oli antanut pienen Raamattunsa miehelle, joka oli välittänyt sen nai-

selleen – ja sitä Sanaa vastaan käärme hyökkäsi (2:16-17). Tässä piirissä emme keskustele pahan alkuperästä, 

koska näkökulma on toinen.  

 

Jakeet 1-6. 

Käärme ja Eeva 

 

- Miksi käärme ei kääntynyt ensin Adamin, perheen pään, puoleen? 

- Miten käärme koetti saada naista epäilemään Jumalan sanaa ja hänen rakkauttaan? 

- Näkikö nainen mielestäsi totuuden kielletystä hedelmästä vai erehtyikö hän sitä katsellessaan (6)?  

- Vertaa omaa taisteluasi synnin kanssa siihen taisteluun, jonka nainen kävi paratiisissa. Kumman olo-

suhteet ovat mielestäsi vaikeammat, kumman taistelu kovempi?  

 

Adam 

 

- Jakeesta 6b näemme, että Adam oli paikalla koko ajan. Mitä Adamista osoittaa se, ettei hän keskeyt-

tänyt vaimonsa ja käärmeen keskustelua?  

- Miksi Eeva tahtoi vetää Adaminkin mukaan lankeemukseensa?  

- Mikä sai Adamin tarttumaan Eevan tarjoamaan hedelmään?  

- Mitä luulette: miltä kielletty hedelmä maistui Adamin ja Eevan suussa?  

- Miettikää, miksi ihmiset etsivät myös sellaisia kokemuksia, joiden tietävät tuhoavan elämäänsä ja pa-

risuhdettaan?  

 

Jakeet 7-13 

 

- Mitä tarkoittaa se, että Adamin ja hänen vaimonsa silmät aukenivat – mitä he nyt näkivät (7)?  

- Miksi alastomuus, joka ennen oli ollut pelkästään ihana asia, muuttuikin nyt hävettäväksi (7 ja 10, 

vrt.2:25)?  

- Mitä osoittaa se, että mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon?  

- Mitä se osoittaa, että Jumala nuhteli miestä ensin, vaikka vaimo oli langennut ensin (9-11)? 

- Mitä ajattelet Adamin ja Eevan vastauksista Luojalleen (12-13)? 

- Mitä tapahtui ensimmäisen avioparin suurelle rakkaudelle?  

 

Jakeet 14-20 

 

- Millainen olisi ollut naisen suhde mieheen ja lapseen, jollei syntiinlankeemusta olisi koskaan tapah-

tunut (16)? 

- Mikä oli miehen varsinainen synti, ja millä tavalla se tulee näkyviin meidän päivinämme (17a)? 

- Miksi mies tahtoi antaa vaimolleen nimeksi ”kaiken elävän äiti”, vaikka kuolema tullut maailmaan 

tämän kautta? 

- Hiljaa vastattavaksi: Mitä syntiinlankeemuskertomus paljasti sinun suhteestasi Jumalaan, paholai-

seen ja aviopuolisoosi?  

 

ILOSANOMA: Vaimon siemen jakeessa 15 viittaa Jeesukseen, joka syntyi neitseestä. Paholainen pisti hän-

tä kantapäähän, kun naulat lyötiin niiden läpi. Mutta Vaimon Siemen polki rikki käärmeen pään noustessaan 

kuolleista. Tällä tavalla hän korjasi kaiken sen, minkä syntiinlankeemus oli rikkonut – myös sinun elämässä-

si ja parisuhteessasi.  
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3. YKSI MIES JA MONTA NAISTA 

1.Moos.29:1-30 

 

TAUSTAA: Jaakob oli joutunut lähtemään pakomatkalle kodistaan Kanaanin maasta. Hän etsi äitinsä suku-

laisia Harranista, joka sijaitsee nykyisessä Turkissa. Lampaiden paimentaminen on sen verran raskasta työtä, 

että pääasiallisesti sitä tekevät miehet. Suuteleminen julkisesti miesten ja naisten kesken ei kuulunut kulttuu-

riin.  

 

Jakeet 1-11  

 

- Miettikää, miksi Labanin nuorempi tytär joutui tekemään miesten töitä (4-6)?  

- Mitä jakeet 7-10 osoittavat Jaakobista, joka oli kotonaan ollut melkoinen mammanpoika?  

- Mitä osoittaa se seikka, ettei Raakel antanut tuntemattomalle suutelijalle korvapuustia (11)?  

- Jaakobista ei Raamattu anna sitä kuvaa kuin että hän olisi itkuiikka. Mikä tässä tilanteessa sai hänet 

itkemään ääneen?  

 

Jakeet 12-20  

 

- Lukekaa jae 16-17 vanhasta ja uudesta käännöksestä. Mitä Lean ulkonäöstä voidaan päätellä näiden 

jakeiden perustella? 

- Mitä sisarusten väleihin vaikuttaa se, jos toinen on selvästi kauniimpi kuin toinen?  

- Jaakob itse ehdotti morsiamen hinnaksi seitsemän vuoden työtä (15, 18-19). Laskekaa Raakelin hinta 

suomalaisen keskipalkan mukaan.   

- Myöhemmin käy ilmi, ettei Jaakob aloittanut seksisuhdetta Raakelin kanssa noiden seitsemän kih-

lausvuoden aikana (20). Miksi ei? 

- Mitä se vaikuttaa miehen ja naisen suhteeseen, jos seksiä jaksetaan odottaa häihin saakka? Mitä se 

vaikuttaa, jollei odoteta? 

 

Jakeet 21-30  

 

- Mikä tekee Labanin käytöksen erityisen kieroksi (21-26)?  

- Mikä sai Lean suostumaan tähän petokseen?  

- Mitkä seikat mahdollistivat sen, ettei Jaakob huomannut petosta ennen kuin aamulla?  

- Miksi Jaakob ei yksinkertaisesti jättänyt Leaa seuraavana aamuna?  

- Olisiko Jaakobin miestänne pitänyt tyytyä Leaan ja antaa Raakelin mennä jonkun muun kanssa nai-

misiin? Perustelkaa vastauksenne.  

- Raakel oli odottanut häitään seitsemän pitkää vuotta. Mitä hän ehkä tässä tilanteessa ajatteli isästään, 

sisarestaan ja Jumalasta? 

- Mitä ajattelette sellaisen avioliiton onnistumisen mahdollisuuksista, missä kaksi sisarusta on saman 

miehen vaimona (27-30)?  

- Itse asiassa Herra oli ilmaissut tahtonsa miehen ja naisen suhteen sanoessaan Adamille ja 

le: ”(Yksi) mies luopukoon isästään ja äidistään ja yhtyköön (yhteen) vaimoon, niin heistä tulee yksi 

liha.” (1.Moos.2:24*). Mistä johtuu, että Jaakob jätti tämän Jumalan sanan huomiota vaille? 

- Polyamoristiset suhteet ovat tekemässä tuloaan länsimaille ja niihin suhtaudutaan yhä sallivammin. 

Mitä mieltä olette: voiko mies jossakin olosuhteissa jakaa sydämensä kahden naisen kesken? Entä 

voiko nainen jakaa sydämensä kahden miehen kesken? Perustelkaa vastauksenne.  

 

ILOSANOMA: Enkeli Gabriel ennusti 2000 vuotta myöhemmin Marialle, että hänen poikansa ”hallitsee 

Jaakobin sukua ikuisesti, eikä hänen kuninkuudellaan ole loppua” (Luuk.1:33). Jaakob ja Lea kelpasivat 

kaikesta huolimatta Jeesuksen esivanhemmiksi. Näin Jumalan armo tulee näkyviin jo hänen Poikansa suku-

puussa.  
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4. KUNINGAS DAAVIDIN LANKEEMUS 

2.Sam.11  

 

TAUSTAA: Daavid oli noin 50-vuotias mahtava kuningas. Batseba taas oli naapurin parikymppinen nuori 

rouva. Hänen miehensä Uria kuului Daavidin valiojoukkoihin. Tiedämme, että Uria oli kunnian mies ja ra-

kasti vaimoaan syvästi, ja varmaan Batseba vastasi miehensä tunteisiin. Batseba asui luultavasti miehensä 

perheen luona. Hän oli juuri ”puhdistunut saastaisuudestaan”, eli hänen kuukautisensa olivat juuri loppuneet. 

Batseban piti odottaa pimeän tuloon asti, ennen kuin hän voi mennä peseytymään puutarhaansa. Luultavasti 

tuona yönä paistoi kuu. Daavidilla oli tuossa vaiheessa haaremissaan kymmenkunta vaimoa.  

 

Jakeet 1-4  

 

- Miksi juuri 50 vuotta on vaarallinen ikä miehelle?  

- Mikä osoittaa, ettei tässä ollut kysymys oikeasta rakastumisesta vaan pelkästä himosta?  

- Mitä Daavid tässä tilanteessa ajatteli Jumalan käskystä: Älä tee aviorikosta!   

- Miten Daavid olisi ehkä reagoinut, jos hän olisi voinut tuolla hetkellä nähdä tekonsa seuraukset?  

- Daavid ei ollut koskaan ottanut toiselta mieheltä vaimoa ja kaikki tiesivät sen. Luuletteko, että Bat-

seba silti aavisti pahaa, kun häntä tultiin hakemaan kuninkaanlinnaan myöhään illalla?  

- Miksi Batseba ei huutanut, purrut ja potkinut joutuessaan Daavidin sänkyyn? Vai tekikö hän niin? 

Perustelkaa vastauksenne.  

- Mitkä seikat tekevät Daavidin vastuun paljon suuremmaksi kuin Batseban?  

- Mitä luulette: lukiko Daavid tuona iltana tavanomaisen iltarukouksensa? Perustelkaa vastauksenne.  

- Miten me voisimme varjella itsemme lankeamasta syntiin kovan kiusauksen kohdatessa?  

 

Jakeet 5-13. Huomatkaa, että Mooseksen laki langetti aviorikoksesta kuolemantuomion sekä miehelle että 

naiselle.  

 

- Miten luulette nuoren Batseban käyttäytyneen raskautensa alkuvaiheessa yhdessä asuvien sukulais-

tensa silmien edessä? 

- Mitä vaihtoehtoja Daavidilla oli toimia, kun hän kuuli Batseban olevan raskaana?  

- Millaisen käsityksen saatte Uriasta aviomiehenä, ihmisenä ja sotilaana näiden jakeiden perusteella?  

- Miettikää eri syitä, miksi Uria kieltäytyi menemästä kotiinsa.  

- Mitä osoittaa ihmisestä, jollei hän humalassakaan toimi vastoin periaatteitaan?  

- Mitä Batseba ehkä ajatteli siitä, ettei hänen miehensä tullut kotiin, vaikka oli Jerusalemissa käymäs-

sä?  

 

Jakeet 14-25  

 

- Mikä Daavidin käytöksessä oli erityisen kieroa ja tuomittavaa?  

- Mitä nämä jakeet kertovat meille ihmisen omastatunnosta?  

- Mitkä olivat Urian tunnelmat hänen palatessaan Jerusalemista sotatantereelle jos hän tiesi vaimonsa 

raskaudesta?  

- Voidaanko Daavidia mielestänne pitää oikeana uskovaisena tässä elämänsä vaiheessa? Perustelkaa 

kantanne.  

 

ILOSANOMA: Daavid ei saanut kokea onnea ”uudesta rakkaudestaan”. Hän kuvasi tuon ajan tunnelmiaan 

näin: Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tus-

kassani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän 

helteessä (Ps.32:3-4). Ihmeellistä on, että Jumala kelpuutti tällaisen miehen Poikansa esi-isäksi. 
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5. KUNINGAS DAAVIDIN KATUMUS 

2.Sam.11:26-12:1-13  

 

Jakeet 11:26-27. Suruaika miehen kuoleman johdosta kesti noin kuukauden päivät.  
 

- Mitä arvelette Urian suvun ja hänen upseeritoveriensa ajatelleen nuoren lesken nopeasta avioitumi-

sesta kuninkaan kanssa? (Ketä he pitivät syntyvän lapsen isänä?)  

- Tiesikö Batseba, että Daavid oli murhauttanut hänen edellisen miehensä? Jos tiesi, niin mitä se vai-

kutti hänen uuteen avioliittoonsa?  

- Voiko nainen rakastaa murhamiestä?  

- Luuletteko, että Daavid ja Batseba keskustelivat koskaan tuon kohtalokkaan yön tapahtumista? Mitä 

keskusteleminen/ keskustelemattomuus vaikutti heidän väleihinsä?  

 

Jakeet 12:1-6. Edellisestä on kulunut vähintään yhdeksän kuukautta, koska Batseban lapsi on jo ehti-

nyt syntyä. Profeetta Natan raportoi kuninkaalle – joka oli myös maan ylin tuomari – muka tunte-

mastaan miehestä, joka oli tehnyt naapurilleen suuren vääryyden.  

 

- Miksi Natan ei tullut nuhtelemaan Daavidia heti, kun hän kuuli ensimmäiset juorut tämän aviorikok-

sesta?  

- Mitä olisi ehkä tapahtunut, jos Natan olisi sanonut Daavidille tämän synnit päin kasvoja?  

- Mitä yhteisiä piirteitä on Natanin kertomuksen köyhällä miehellä ja Urialla?  

- Mitä yhteistä on kertomuksen lampaalla ja Batseballa?  

- Mitä yhteistä on vertauksen rikkaalla miehellä ja Daavidilla?  

- Katsokaa Daavidin langettamaa tuomiota jakeissa 5-6. Jae 6 myötäilee Mooseksen lakia, mutta ja-

keen 5 lisää Daavid tuomioon itse. Mitä tämä lisäys hänestä osoittaa?  

- Hiljaa vastattavaksi: Mieti, mistä synnistä sinä tuomitset muut kaikkein ankarimmin – lankeatko sii-

hen ehkä itsekin?  

 

Jakeet: 12:7-12  

 

- Kumpi oli syy, kumpi seuraus: johtiko lankeemus Jumalan sanan halveksimiseen vai Jumalan sanan 

halveksiminen lankeemukseen (9)? 

- Miten Daavidin synti ja sen seuraukset muistuttivat toisiaan (10-12)?  

- Mitä olisi tapahtunut, jollei Herra olisi osoittanut koko kansan silmien edessä, että kuningas oli toi-

minut väärin (10-12)?  

- Millaisia seurauksia aviorikoksesta tulee meidän aikamme perheisiin?  

 

Jae 12:13. Lukekaa tämä jae molemmista käännöksistä. 

 

- Millä eri tavoilla Daavid olisi voinut reagoida kuultuaan äskeiset Natanin sanat? 

- Miksi Daavid sanoo tehneensä syntiä nimenomaan Herraa vastaan? 

 

ILOSANOMA: Herra voi antaa noinkin hirveät synnit ihmiselle anteeksi, koska hän lähetti ainoan Poikansa 

tänne maan päälle kärsimään niiden rangaistuksen.  
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6. SYNNIN SEURAUKSET DAAVIDIN ELÄMÄSSÄ  

2.Sam.13:1-22 

 

TAUSTAA: Daavid oli siis jo yli 50-vuotias. Hänen vanhinta poikaansa Amnonia pidettiin yleisesti kruu-

nunperijänä. Amnon oli parikymppinen nuorukainen. Hänen velipuolensa Absalom oli häntä vuoden, pari 

nuorempi ja Tamar vielä teini-ikäinen tyttönen. Huom. Tämä raamattupiiri ei onnistu, jolleivät osanotta-

jat osaa erottaa toisistaan Amnonin ja Absalomin nimeä.   

 

Daavidin lastenkasvatus  

- Mitä Daavidin aviorikos ja murha (josta edellisessä piirissä keskustelimme) vaikutti ehkä hänen las-

tenkasvatukseensa? (Luuletteko, että Daavid oli keskustellut omasta lankeemuksestaan poikiensa 

kanssa ja varoittanut heitä seksuaalisista synneistä?) 

- Mitä isän lankeemus vaikutti poikien ajatusmaailmaan ja arvoihin? Miettikää eri mahdollisuuksia?  

  

Jakeet 1-14. Huomatkaa, että sisarusavioliitot oli kielletty Mooseksen laissa, mutta poikkeuksia löytyy 

ajalta, jolloin lakia ei vielä ollut annettu: esim. Abraham ja Saara.   

 

- Mitä vaihtoehtoja on miehellä, joka on joutunut suunnattoman intohimon valtaan?  

- Luuletteko että Tamar oli ensimmäinen nainen, johon Amnon rakastui tuolla tavalla? Perustelkaa 

vastauksenne.  

- Mitä ajattelette Amnonin serkusta Jonadabista?  

- Huomatkaa, että morsiamen neitsyys oli tuohon maailmanaikaan naimisiin pääsemisen ehto. Mitä 

Jonadab ja Amnon ehkä ajattelivat Tamarin tulevaisuudesta punoessaan juoniaan?  

- Miten Amnon aikoi selvitä tekonsa seurauksista isänsä ja Tamarin veljen edessä?   

- Tamar sanoi ehdotuksensa jakeessa 13 luultavasti vain voittaakseen aikaa ja estääkseen raiskauksen. 

Mikä koko tilanteessa oli kaikkein kauheinta hänen kannaltaan (12-14)?  

- Mitä yhteistä Amnonin synnillä oli hänen isänsä synnin kanssa?  

- Mikä on se mekanismi, joka saa pojat toistamaan isiensä syntejä?  

 

Jakeet 14-22  

- Minkä psykologisen lainalaisuuden perusteella Amnonin vastenmielisyys Tamaria kohtaan on seli-

tettävissä (15)?  

- Miten Tamar olisi ehkä halunnut Amnonin tässä tilanteessa toimivan (16-17)? 

- Miksi Tamar teki raiskauksesta julkisen, ks. jakeita 18-19?  

- Mitä ajattelette Absalomin ja Daavidin reaktiosta (20-21)? Lukekaa jakeet molemmista käännöksistä.  

- Miten Daavidin olisi mielestänne pitänyt toimia kuultuaan tyttärensä raiskauksesta?  

- Mitä Absalomiin ehkä vaikutti se, että hänen isänsä painoi käytännössä koko tapauksen villaisella 

(22)? 

 

Tamar ei päässyt naimisiin, vaan jäi asumaan veljensä Absalomin kotiin. Kahden vuoden kuluttua 

Absalom kosti sisarensa raiskauksen ja tappoi veljensä Amnonin.  

 

- Mikä Tamarin kohtalossa oli traagisinta?  

- Mitä tarvittiin siihen, että Tamar pystyisi ottamaan onnettoman elämänosansa Jumalan kädestä?  

- Voiko mielestänne Tamarin kohdalla tapahtua tämä Jumalan lupaus: Me tiedämme, että kaikki koituu 

niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa (Room.8:28).  

 

ILOSANOMA: Daavidin oli raskasta kantaa syntiensä seurauksia. Jumalan sana, jumalanpalvelus, uhrit ja 

psalmit lohduttivat häntä varmasti kaiken tuon tuskan keskellä. Hänellä oli surunsa keskellä rinnallaan Herra, 

jolle hän voi purkaa tunteitaan: Minun sydämeni pakahtuu tuskasta; päästä minut ahdistuksistani. Katso 

minun kurjuuttani ja vaivaani, anna kaikki minun syntini anteeksi (Ps.25:17-18). (Jos haluat tietää enemmän 

Daavidin elämästä, lue Mailis Janatuisen kirjoittama kirja Valtakunta etsii taistelijoita: Daavid.)  
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UUSI TESTAMENTTI 

 
7. KUN ONNETTOMUUS ISKEE  

Markus 5:21-24 ja 35-43 

 

TAUSTAA: Synagogan esimiehen virkaan valittiin joku yleistä kunnioitusta nauttiva kaupunkilainen. Kaikki 

muut evankeliumeissa esiintyvät synagogan esimiehet paitsi Jairos suhtautuivat Jeesukseen vihamielisesti. Jai-

roksella oli vain tämä yksi lapsi (Luuk.8:42). 

 

1. Tuohon aikaan ihmiset halusivat paljon lapsia, mutta Jairoksen perheeseen syntyi vain tämä yksi. Kuvitelkaa, 

millaista vanhempien arki oli ollut kauan kaivatun lapsen syntymän jälkeen? 

 

2. Mistä johtuu, että lapsen sairaus voi lähentää joitakin puolisoita toisiinsa ja loitontaa toisia?   

* Mitä Jairoksen Jumala-suhteessa ehkä tapahtui lapsen sairastuttua?  

 

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

liikkui? 

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

 

4. Mitä isän sydämessä tapahtui ehkä jakeen 35 kohdalla?  

* Millaisessa tilanteessa sinusta on tuntunut, että Jeesusta on turha enää vaivata?  

 

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

* Mitä sinä pelkäät eniten maailmassa? (Voit vastata hiljaa sydämessäsi.)  

* Entä jos Jeesus kieltäisi sinua pelkäämästä silloin, kun sinulle olisi tapahtunut eniten pelkäämäsi asia – miten 

reagoisit? 

 

6. Jeesus sanoo sinullekin tänään: "Älä pelkää, vaan usko!" Mitä nämä sanat tarkoittavat sinun tilanteessasi?  

* Mihin Jairoksen olisi pitänyt uskoa vielä tytön kuoltuakin? 

* Mitä Jairos olisi tehnyt, jos hänellä ei olisi ollut ollenkaan uskoa Jeesukseen?  

 

7. Jairoksen vaimo oli joutunut näkemään lapsensa kuoleman sillä välin, kun mies oli poissa. Mikä oli ehkä 

hänen sieluntilansa silloin, kun Jeesus ja hänen miehensä tulivat surutaloon? 

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

 

8. Miksi Jeesus ei huolinut sisälle muita kuin tytön vanhemmat ja kolme opetuslastaan? 

* Lukekaa tarkkaan, miten Jeesus herätti tytön henkiin (41-43). Mitkä seikat kiinnittävät erityisesti huomiotanne 

tässä kuvauksessa? 

 

9. Miettikää tätä ihmettä tytön itsensä kannalta; mitä se vaikutti häneen ja hänen tulevaisuuteensa?   

* Miten vanhempien elämä ehkä muuttui tämän tapauksen jälkeen? 

* Mitä luulette Jairoksen perheen ajatelleen, kun he myöhemmin kuulivat huhuja Jeesuksen omasta kuolemasta 

ja ylösnousemuksesta?  

 

10. Mikä on tämän kertomuksen opetus sinulle miehenä tai vaimona?  

 

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. Jeesus osoitti, että ero Jumalasta (eli helvetti) on ainoa asia, jota 

ihmisen kannattaa pelätä. Kaiken muun Herra voi ja tahtoo muuttaa siunaukseksi niiden elämässä, jotka häneen 

uskovat.  
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8. SÄRJETTY PERHE  

Joh.8:1-11 

 

TAUSTAA: Mooseksen lain mukaan sekä nainen että mies piti kivittää kuoliaaksi, jos he olivat syyllistyneet 

aviorikokseen (3.Moos.20:10). Roomalaiset olivat kuitenkin pidättäneet itselleen oikeuden kuolemanran-

gaistuksen langettamiseen ja toimeenpanoon miehitetyssä Israelissa.  

 

1. Mikä saa ihmisen rikkomaan avioliittonsa, miettikää eri syitä?  

* Millaista onnea ja tuskaa ”uusi rakkaus” oli ehkä tuonut tämän naisen elämään?  

 

2. Mikä on kauheinta siinä tilanteessa, kun joku jää julkisesti kiinni aviorikoksesta?  

* Mitä nainen ehkä ajatteli rakastajastaan, kun tämä pakeni paikalta?  

* Miten rakastaja ehkä koki tilanteen; hänkin varmaan oli naimisissa? 

 

3. Se aamu toi tragedian kahteen perheeseen. Miettikää, miltä aviorikoksen paljastuminen ja uhkaava kivitys-

kuolema tuntuivat a) kivitettävän naisen aviomiehestä, b) hänen lapsistaan, c) hänen vanhemmistaan, jos he 

olivat vielä elossa? d) Entä rakastajan vaimosta ja lapsista?  

* Mitä tällainen tilanne vaikutti ehkä asianosaisten lasten sielunelämään ja tulevaisuuteen?  

 

4. Nainen oli varmaan kuullut jotain Jeesuksesta aikaisemminkin. Mitä hän ehkä odotti kuulevansa Jeesuksen 

suusta huomatessaan seisovansa tämän edessä temppelin pihalla (3-5)? 

* Mitä nainen ehkä ajatteli syrjähypystään tuolla hetkellä?  

 

5. Miksi juutalaiset raahasivat naisen Jeesuksen eteen, vaikka tiesivät varsin hyvin, että 

kuolemanrangaistuksesta päättivät vain roomalaiset? 

* Miksi Jeesus ei sanonut: "Kenelläkään teistä ei ole oikeutta heittää tätä naista kivellä", vaan sen sijaan lausui 

jakeen 7b sanat?  

 

6. Miksi luulette syyttäjien lähteneen paikalta nimenomaan jakeen 9 kuvaamassa järjestyksessä?  

* Miksi Jeesus sanansa sanottuaan kumartui kirjoittamaan jotain maahan eikä katsellut ympärilleen?  

 

7. Miksi Jeesuksella, ja ainoastaan hänellä, olisi ollut oikeus tuomita tämä nainen kuolemaan?  

* Miksi Jeesus ei toiminut tässä asiassa Mooseksen lain säädösten mukaisesti? 

* Mitä tapahtui rangaistukselle, joka tämän naisen olisi pitänyt kärsiä tuhottuaan niin monen ihmisen onnen?  

 

8. Miksi nainen ei karannut paikalta silloin, kun Jeesus kirjoitti jotain maahan uudemman kerran, vaikka hänellä 

olisi ollut siihen mahdollisuus (8-9)? 

* Milloin nainen alkoi uskoa syntien anteeksiantamukseen?  

 

9. Miksi Jeesus tahtoi sanoa naiselle myös jakeen 11 sanat?  

* Jeesus sanoo sinullekin tänään jakeen 11 sanat. Mitä ne sinulle nykyisessä elämäntilanteessasi merkitsevät?  

 

10. Miten noiden kahden asianosaisen perheen elämä ehkä muuttui tämän tapauksen jälkeen? Miettikää eri 

mahdollisuuksia.  

 

ILOSANOMA: Meille ei kerrota, mitä Jeesus kirjoitti hiekkaan. Ehkä hän toimi tuomarin ominaisuudessa ja 

kirjoitti ensin ylös lain aviorikoksesta langetettavan kuolemanrangaistuksen ja lisäsi sitten sanat: "Minä otan sen 

kärsiäkseni sinun sijastasi."  
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9. LAPSEN TRAGEDIA ON ISÄN TRAGEDIA 

Mark.9:14-29 

 

TAUSTAA: Ihmistä, jonka sydämessä asuu paha henki, kutsutaan Uudessa testamentissa riivatuksi. Tämä on 

eri asia kuin mielisairaus, epilepsia jne. Jeesukseen uskovan, kastetun ihmisen sydämessä ei voi pahaa henkeä, 

koska siellä asuu jo Pyhä Henki. Luukkaan mukaan pahan hengen vaivaama poika oli vanhempiensa ainoa 

lapsi (Luuk.9:38).  

 

1.Millä tavalla erilaisten riippuvuuksien vallassa oleva nuori muistuttaa meidän aikamme tekstimme poikaa?  

 

2. Kuvitelkaa, millaista vanhempien elämä oli ollut sen jälkeen, kun heidän poikansa oli joutunut pahan hengen 

valtaan (17-18, 20-22).  

* Millaiset olivat ehkä vanhempien keskinäiset välit? Entä heidän suhteensa poikaan, naapureihin ja Jumalaan? 

Mitä he ajattelivat tulevaisuudestaan? Miettikään näitä asioita yksi kerrallaan.  

 

3. Millaista pojan elämä oli ollut verrattuna hänen ikätoveriensa elämään?  

* Miksi äiti ei ollut lähtenyt mukaan, kun isä läksi viemään poikaansa Jeesuksen luo? Miettikää eri mahdolli-

suuksia. 

 

4. Mikä isälle oli ehkä kaikkein vaikeinta jakeiden 14-18 kuvaamassa tilanteessa? Entä pojalle?  

* Miksi isä sisällytti itsensäkin avunpyyntöönsä: "Sääli meitä ja auta!" (22) 

 

5. Jakeessa 23 Jeesus näyttäisi vaativan isältä vankkumatonta uskoa. Miltä sinusta tuntuisi, jos joku vaatisi si-

nulta täydellistä uskoa silloin, kun sinulla on jo valmiiksi paha olla? 

  

6. Mitä isä uskoi Jeesuksesta, mitä hän taas epäili huutaessaan jakeen 24 sanoja?  

* Mitä sinä uskot ja mitä epäilet huutaessasi Jumalalta apua lastesi ongelmiin?  

 

7. Milloin tämä isä mielestänne tuli uskoon - keskustelkaa eri vaihtoehdoista? 

 

8. Miksi Jeesus auttoi tätä perhettä, vaikkei isällä sen enempää kuin pojallakaan ollut vankkumatonta uskoa? 

* Minkä verran tarvitaan uskoa, että Jeesus voisi auttaa sinun lapsiasi heidän vaikeuksissaan?  

 

9. Mahdollisesti isä luuli poikansa kuolleen, kun tämä makasi elottomana maassa (26). Miksi hänen piti kokea 

vielä tuokin kauhun hetki, ennen kuin hän saattoi nähdä Jeesuksen avun?  

* Mitä isältä olisi jäänyt oppimatta, jos Jumalan apu olisi tullut heti, kun hän sitä pyysi?  

* Mitä sinulta olisi jäänyt oppimatta, jos Jumalan apu olisi tullut heti, kun sitä pyysit?   

 

10. Jakeessa 27 sanotaan: "Jeesus tarttui häntä kädestä ja hän nousi." Aseta hän-sanan paikalle sen ihmisen 

nimi, josta sinä nyt eniten huolta kannat. Mitä lause näin luettuna sinulle merkitsee? (Voit vastata hiljaa sydä-

messäsi.)  

 

ILOSANOMA: Kun Jeesus itse joutui ristillä pahojen ihmisten ja paholaisen kidutettavaksi, niin hän kuitenkin 

uskoi Taivaallisen Isänsä voimaan ja rakkauteen yhtään sitä epäilemättä. Hänen uskonsa perusteella saamme 

mekin, epäilyksistämme huolimatta, häneltä avun itsellemme ja rakkaillemme. 
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10. AINOA TARPEELLINEN  

Luuk.10:38-42 

 

TAUSTAA: Huomatkaa, ettei naisten asema ollut Jeesuksen aikaan sama kuin meidän päivinämme. Naiset 

eivät esimerkiksi saaneet opiskella Raamattua yhdessä miesten kanssa. Pojat pistettiin seitsenvuotiaina sy-

nagogakouluun, mutta tyttöjä ei.  

 

1. Mitä sinä odotat kaikkein eniten hyvän ystävän vierailulta?  

* Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat vaeltaneet ulkona koko päivän. Mitä luulette heidän odottaneen vie-

railulta Betanian sisarusten kotiin?    

 

2.Vertaa keskenään Martan ja Marian käyttäytymistä Jeesuksen saapuessa heidän kotiinsa. Kumpaa näistä 

naisista sinun on helpompi ymmärtää ja miksi? 

 

3. Jakeesta 40 näemme, Martan varsinaisen ongelman. Mikä se oli? 

* Miksi Martta hermostui myös Jeesukseen, ei vain sisareensa? 

* Missä tilanteissa sinun on tehnyt mielesi sanoa Jeesukselle: ”Herra, etkö välitä...?”  

 

4. Mitä Maria ajatteli ilta-ateriasta, joka vieraille olisi pitänyt tarjota?  

* Miksi Jeesus olisi tahtonut, että Marttakin olisi kuunnellut hänen opetustaan?  

 

5. Jotkut kristityt tahtovat mieluummin palvella Jeesusta kuin kuunnella hänen ääntään Raamatussa. Mistä 

luulette sen johtuvan?  

* Mistä se osoittaa ihmissuhteesta, jos toinen osapuoli ei välitä kuunnella toisen sanoja?  

 

6. Mieti vähän perheesi arkipäivää. Mikä on teille tärkein asia päivän kuluessa (vrt.42)?  

* Mitä Jeesus tarkoitti ”sillä yhdellä ainoalla asialla, mikä on tarpeen” (42)? 

 

7. Miksi Jeesus tahtoisi sinun ja perheesi kuuntelevan omia sanojaan säännöllisesti, joka päivä?  

* Mitä lapsillemme tapahtuu, jos he kuulevat Jeesuksen sanoja vain satunnaisesti?  

* Missä meidän päivinämme on mahdollista kuulla Jeesuksen autenttista ääntä?  

 

8. Jeesus sanoo, että Maria valitsi hyvän osan eli hänen sanojensa kuulemisen. Kun valitaan yksi asia, on 

pakko jättää jotain muuta tekemättä. Miettikää, miten voisitte järjestää itsellenne ja perheellenne aikaa Raa-

matun lukemiseen sekä raamatullisessa jumalanpalveluksessa (ja pyhäkoulussa) käymiseen?  

 

9. Kumpaa luulet Jeesuksen rakastaneen enemmän, Marttaa vai Mariaa? (Kun osanottajat ovat sanoneet mie-

lipiteensä, vetäjä lukee Joh.11:5.)  

* Kumman jakeen luulet Jeesuksen tahtovan sinulle sanoa tänään: 41 vai 42?  

 

ILOSANOMA: Ainoa asia, jota tarvitsemme elämässä ja kuolemassa, on Jumalan äänen kuuleminen. Juuri 

tämä etuoikeus otettiin Jeesukselta pois, kun hän riippui ristillä ja Isä Jumala vaikeni hänen edessään. Tämä 

tapahtui siksi, ettei meidän tarvitsisi koskaan joutua kadotukseen, pois Jumalan äänen ulottuvilta.  

*** 
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11. VAMMAINEN LAPSI 

Joh.9:1-7; 18-23 ja 35-43 

 

TAUSTAA: Tuskin mitään toista Jeesuksen ihmettä ihmeteltiin yhtä paljon kuin sokeana syntyneen paranta-

mista (9:32; 10:21; 11:37). Sokeana syntyneen ihmisen silmämunat ovatkin yleensä surkastuneet. Muut aistit, 

varsinkin kuulo, voivat sen sijaan toimia erittäin hyvin.  

 

Jakeet 1-7  

 

* Millaiseksi vanhempien elämä muuttuu, kun heille syntyy vammainen lapsi? 

* Millaisen vaikutelman saat sokean miehen vanhemmista – miten he olivat selvinnet vammaisen lapsen 

syntymästä?  

* Kuvitelkaa, millainen oli tekstimme sokean kerjäläisen arkipäivä.  

* Mitä luulette tämän miehen ajatelleen Jumalan rakkaudesta?  

* Monta kertaa tekstimme mies oli varmaan kuullut ohikulkevien ihmisten kommentoivan vammaansa. 

Luuletteko, että ihminen voi ajan mittaan tottua sellaisiin huomautuksiin kuin opetuslapset tässä esittävät (2)? 

* Miksi me ihmiset pyrimme aina tekemään kärsimyksen jonkun syyksi?  

* Millaisissa tilanteissa sinusta on tuntunut, että omasi ja läheistesi kärsimykset ovat jonkun syytä?  

* Mitä kerjäläinen ehkä ajatteli kuullessaan Jeesuksen vastauksen opetuslasten kysymykseen (3-5)?  

* Millä tavalla Jumalan tekojen pitäisi mielestäsi tulla julki sinun ja perheesi elämässäsi (3)?  

* Mitä osoittaa se, ettei mies protestoinut, kun tuntematon muukalainen tuli voitelemaan tahnaa hänen silmiinsä 

(6)? 

* Miksi Jeesus ei parantanut sokeaa siltä istumalta, vaan lähetti hänet etsimään tiensä Siiloan lammikolle?  

 

Jakeet 18-23. Vanhempien reaktio oli outo. Huomatkaa kuitenkin, että synagogasta erottaminen 

tarkoitti koko yhteiskunnasta erottamista. Esimerkiksi häitä ja hautajaisia ei voitu järjestää muualla 

kuin synagogassa.  

 

* Miten vanhemmat ehkä olisivat reagoineet, jos olisivat kuulleet opetuslasten kommentin (2)? 

* Onko teidän helppo vai vaikea ymmärtää vanhempien reaktiota poikansa paranemiseen? Miksi, miksi ei?  

* Miksi parantunut mies ei pelännyt synagogasta erottamista, toisin kuin vanhempansa (22)? 

 

Jakeet 35-43 kuvaavat parantuneen miehen ja Jeesuksen toista kohtaamista.  

 

* Miksi Jeesus tahtoi keskustella parantuneen miehen kanssa vielä kerran? 

* Jeesus esittää sinulle tänään jakeen 35 kysymyksen. Mitä sinä hänelle vastaat (35)? 

* Mitä jae 39 tarkoittaa?  

* Miksi Jeesuksen piti kokea helvetin pimeys ristinpuulla, vaikka hän on maailman valo?  

 

ILOSANOMA: Jeesus tuntee sinun ja perheesi tilanteen. Hän tahtoo sanoa tänään teille samat sanat, jotka hän 

sanoi opetuslapsilleen: oma kärsimyksesi ja rakkaittesi kärsimys on annettu teille siksi, että Jumalan teot 

tulisivat teissä julki.   



 

14 

 

12. JEESUS OPETTAA AVIOLIITOSTA 

Matt.19:1-12 

 

AVIOERO 1-9  

 

* Miettikää, miksi kysymys avioerosta kiinnosti fariseuksia aivan erityisesti (3)? 

* Mitä meidän aikamme ihmiset ajattelevat avioerosta?  

* Mitä Jeesuksen mukaan tapahtuu avioliittoa solmittaessa(4-5a)?  

* Vetäjä lukee 5.Moos.24:1. Mitä Mooses tarkalleen sanottuna ”käski” ja mitä hän ”salli” tässä kohdassa?  

* Tulkitsivatko fariseukset mielestänne Mooseksen sanoja oikein (7)?  

* Etsikää tästä tekstistä kaikki ne syyt, joilla Jeesus perustelee avioliiton elinikäisyyttä (4,5,6,8,9)?  

* Miettikää, miksi Jeesus salli avioeron ainoastaan uskottomuuden tähden (9)?  

* Mitä seurauksia perheiden hajoamisesta on a) lapsille ja b) koko yhteiskunnalle? 

 

UUDELLEEN AVIOITUMINEN 9-10  

 

* Verratkaa jakeita 8-9 Matt.5:32:een. Mitä Jeesus opettaa uudelleen avioitumisesta entisen aviopuolison vielä 

eläessä? Pysykää tekstissä! 

*Vetäjä lukee Room.7:2-3. Mitä Paavali opettaa uudelleen avioitumisesta aviopuolison eläessä?  

* Miten opetuslapset reagoivat Jeesuksen sanoihin (10)? 

* Miettikää, miten tätä Raamatun opetusta avioliitosta ja avioerosta pitäisi opettaa meidän aikanamme?  

 

NAIMATTOMUUS 11-12  

 

* Mitä tarkoittaa, että joku on avioliittoon kelpaamaton äitinsä kohdusta asti? 

* Millä eri tavoilla toiset ihmiset voivat tehdä lähimmäisensä avioliittoon kelpaamattomaksi? 

* Mitä tarkoittaa käytännössä, että joku tekee itse itsensä avioliittoon kelpaamattomaksi taivasten valtakunnan 

tähden?  

 

YHTEENVETO  

 

* Mitä arvelet: voiko ihminen elää täyttä elämää toteuttamatta itseään seksuaalisella elämänalueella? Perustele 

kantasi.  

* Mikä on Jeesuksen mielestä tärkeämpää kuin onnellisen parisuhteen solmiminen?  

* Kenen parasta Jeesus ajatteli antaessaan näin tiukkoja käskyjä suhteessa toiseen sukupuoleen?  

* Mitä sellaisen ihmisen pitäisi tehdä, joka ei ole täyttänyt Jeesuksen käskyjä?  

 

ILOSANOMA:  Jeesus sanoi syntiselle naiselle, joka oli kaikki nämä käskyt rikkonut ja katui nyt sitä 

katkerasti: "Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi annettu… Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa." 

(Luuk.7:48,50.)  

*** 

13. EPÄREHELLINEN ISÄ KOHTAA JEESUKSEN 

Luuk.19:1-10 

 

TAUSTAA: Israelin veronkerääjät eli publikaanit olivat ajanlaskumme alussa kuuluja epärehellisyydestään. 

Ensinnäkin he olivat miehitysvallan (roomalaisten) palveluksessa ja toiseksi he yleensä pistivät runsaasti 

rahaa omaankin taskuunsa. Jakeesta 7 näemme, miten epäsuosittu mies Sakkeus oli omassa kaupungissaan.  

Huomatkaa, että Jeesus kävi Jerikossa vain kerran, viikkoa ennen kuolemaansa.  

 

1. Miettikää, mitä Sakkeuksen elämään oli ehkä vaikuttanut se, että hän oli lyhempi kuin muut (3b)? 

* Miten ihminen voi päästä yli siitä, että häntä on lapsena tai nuorena kiusattu?   
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2. Miettikää, miksi Sakkeus oli valinnut itselleen nimenomaan veronkantajan ammatin? 

* Mitä kaikkea vaadittiin mieheltä, joka yleni tuohon aikaan ja tuollaisen verotuskäytännön vallitessa suu-

rehkon kaupungin verojohtajaksi (2b)? (Voiko helläsydäminen mies mielestänne menestyä tuollaisessa am-

matissa? Perustelkaa mielipiteenne.)  

 

3. Miten Sakkeus ehkä suhtautui siihen, että kaikki jerikolaiset halveksivat häntä (7)? 

* Sakkeus oli luultavasti lähempänä viittäkymmentä, sillä johtavaan asemaan yleneminen 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 lop-

puelämältään?  

 

4. Yleensä veronkerääjät eivät tuohon aikaan olleet missään tekemissä uskovaisten kanssa. Miksi Sakkeus 

tahtoi nyt ehdottomasti nähdä Jeesuksen?  

* Itseään kunnioittava mies ei koskaan juokse Lähi-idän kulttuurissa. Mitä se osoittaa, että Sakkeus käyttäy-

tyi niin epäsovinnaisesti kuin jakeissa 3-4 kuvataan?  

* Metsäviikunapuu voi kasvaa suureksi kuin tammi ja sen oksien joukkoon voi hyvin piiloutua. Mitä luulet, 

toivoiko Jerikon verojohtaja tulevansa nähdyksi puussa vai toivoiko hän pysyvänsä piilossa? Perustele vas-

tauksesi.  

 

5. Tämä oli siis Jeesuksen ensivisiitti Jerikoon. Mitä Sakkeus ehkä ajatteli, kun kuuli yhtäkkiä Jeesuksen 

suusta oman nimensä?   

* Yhdessä syöminen oli juutalaisille ystävyyden merkki. Milloin Jeesus oli päättänyt, että hän menee Sakke-

uksen luo kylään (5)? 

 

6. Miten Sakkeus olisi ehkä reagoinut, jos Jeesus olisikin sanonut hänelle puun alta: "Jos muutat epärehelli-

sen elämäntapasi, niin sitten voin tulla luoksesi kylään" (5)?  

* Miten sinä reagoisit, jos joku sanoisi sinulle: "Jos muutut ensin hyväksi ihmiseksi, niin sitten tahdon olla 

ystäväsi"? 

* Miksi ihmistä ei muuta se, että häntä käsketään muuttumaan?  

 

7.  Mikä kiire Jeesuksella tuossa tilanteessa oli (5)? 

* Luuletteko, että Sakkeus tunsi itsensä noloksi laskeutuessaan puusta kaikkien nähden? Miksi, miksi ei (6)? 

 

8. Mikä muutti yhtäkkiä Sakkeuksen sydämen (8)? 

* Laskekaa, montako prosenttia suunnilleen jäi entisestä omaisuudesta Sakkeukselle käteen?   

* Miten jerikolaiset ehkä suhtautuivat siihen, jos verojohtaja rakennutti omilla varoillaan köyhille lapsille 

koulun ja sen jälkeen kierteli vielä ihmisten ovilla maksamassa verovilppinsä nelinkertaisesti takaisin?  

 

9. Milloin Sakkeus tuli mielestänne uskoon, mainitkaa jae? 

* Miten Sakkeuksen perheen elämä muuttui, kun isä oli tullut uskoon?  

* Sovella jae 10 omaan perheeseesi.  

 

10. Mitä tapahtui sille rangaistukselle, jonka Jumala oli laissaan säätänyt varkaita varten?  

* Mitä Sakkeus ehkä ajatteli kuullessaan viikon päästä Jeesuksen kuolleen ristillä ja nousseen sen jälkeen 

kuolleista?  

 

ILOSANOMA: Matkallaan Jerusalemiin ristiinnaulittavaksi Jeesus poikkesi Jerikoon nimenomaan 

Sakkeuksen tähden. Antaessaan Sakkeukselle synnit anteeksi hän tiesi, että hänen itsensä pitäisi kohta 

kantaa niiden rangaistus ristille. Syntien anteeksisaaminen oli Sakkeukselle ilmaista, mutta Jeesukselle se 

maksoi hänen henkensä. 
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14. KADONNUT POIKA 

Luuk.15:11:24 

 

1. 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 ehdotukseen (12a)? 

 

2. Miksi isä nieli pahan mielensä ja suostui poikansa ehdotukseen, vaikka tajusi, mikä siitä seuraisi (12b)?  

* Miksi Jumala ei koeta pysäyttää ihmistä, joka tahtoo lähteä pois hänen luotaan?  

 

3. Miksi moni nuori meidänkin aikanamme haluaisi tehdä kuin vertauksen nuori mies: lähteä ulkomaille 

paljon rahaa taskussa ja huvitella siellä ilman vanhempien silmälläpitoa? 

* Katso jakeita 13 ja 30 ja mieti, oliko nuoren miehen elämän ulkomailla onnellista vai ei? 

* Miksi nuori mies ei saanut yhtään sellaista ystävää, joka olisi pysynyt uskollisena myös pahan päivän tul-

len?  

 

4. Sika on juutalaisille saastainen eläin. 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 17-19 sisältävät nuoren miehen synnintunnustuksen. Mitkä olivat hänen syntinsä isäänsä vastaan?  

* Mitä nuori mies tarkoitti sanoessaan, että hän oli tehnyt syntiä myös ”taivasta vastaan”?   

 

6. Miksi nuori mies ei aikonut pyytää isältään pääsyä takaisin pojan asemaan (19)? 

* Millaiset ihmiset yleensä ajattelevat, etteivät he ole arvollisia Jumalan lapsen asemaan (19)? 

 

7. Mitä isä ehkä ajatteli ensimmäiseksi nähdessään poikansa laahustavan kaukana kylään johtavalla tiellä 

ryysyissään ja paljain jaloin (20)?  

* Israelilainen talo ei yleensä seisonut kukkulalla ylhäisessä yksinäisyydessään, vaan tiheästi asutetun kylän-

raitin varrella. Miten isä voi huomata poikansa tulon jo ennen kuin tämä oli kaupungin portilla (21)?  

* Mitä isä oli ehkä tehnyt kaikki ne kuukaudet tai vuodet, kun hänen poikansa oli ollut poissa kotoa? 

 

8. Miksei poika sanonutkaan isälleen kaikkea sitä, mitä oli aikonut sanoa (18-19, vrt. 21)? 

* Huomatkaa, että itseään kunnioittavat miehet eivät juokse Lähi-idässä. Mitä isän käytös ja sanat pojalle 

viestittivät (22-24)? 

* Milloin isä antoi pojalleen anteeksi?  

* Milloin poika alkoi uskoa isänsä rakkauteen? 

 

9. * Mitä tämän ajan isä tai äiti voisivat oppia tästä Jeesuksen vertauksesta?   

 

ILOSANOMA: Jeesuskin jätti Isänsä kodin, mutta eri syistä kuin tuhlaajapoika, nimittäin tehdäkseen Isänsä 

tahdon. Kun hän oli palaamassa kotiinsa (kuollessaan), ei hän saanut osakseen samaa lämmintä vastaanottoa 

kuin tuhlaajapoika. Ei, vaan taivaan ovi paiskattiin kiinni hänen nenänsä edessä ja hän joutui huuta-

maan: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” Tämä hinta Jeesuksen piti maksaa siitä, että taivaan ovi 

pysyisi auki meidän syntisten edessä.  
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15. TOINEN KADONNUT POIKA 

Luuk.15:25-32 

 

1. Kaikki maailman ihmiset muistuttavat jompaakumpaa näistä veljeksistä. Kumpaa sinä muistutat enem-

män? Entä lapsesi? 

*Miksi vanhempi poika ei lähtenyt nuoremman veljensä tavoin ulkomaille, vaikka oli tyytymätön elämäänsä 

kotona?  

 

2. Mitä vanhempi poika kaipasi ehkä sydämessään kaikkein eniten? 

* Miksi vanhempi poika piti itseään pikemminkin orjana kuin omaisuuden haltijana, vaikka isä oli luvannut 

hänelle puolet omaisuudestaan (12b, 29, 31)? 

 

3. Millaista kristittyä Jeesus tarkoittaa puhuessaan vanhemmasta pojasta?  

 

4. Mikä oli syynä vanhemman veljen raivostumiseen (28)? 

* Poika nöyryytti isäänsä koko kyläyhteisön silmissä kieltäytyessään tulemasta juhliin. Mikä mielestäsi oli 

syynä siihen, ettei poika rakastanut isäänsä (28)?  

* Keskustelkaa tämän vertauksen pohjalta: Mikä voisi olla syynä siihen, jos me emme rakasta Jumalaa?  

 

5. Miksi vanhemman pojan elämässä oli niin vähän onnea ja iloa (29)?  

* Onko sinusta joskus tuntunut, että sinä raadat perheesi hyväksi kuin orja, etkä saa ”vuohipahaistakaan” 

siitä korvaukseksi (29)? Jos on, niin millaisessa tilanteessa? 

 

6. Vanhempi veli erehtyi luullessaan, että oli täyttänyt kaikki isänsä käskyt (29). Mitä isä kaipasi häneltä 

kaikkein eniten?  

* Mitkä kaikki seikat osoittavat, ettei vanhempi veli rakastanut nuorempaa veljeään (30)? 

* Mitä tämä vertaus opettaa meille sisaruskateudesta?  

 

7. Jeesuksen vertauksissa juhlat merkitsevät taivasta. Kuka pääsee tuhlaajapoika-vertauksen mukaan taivaa-

seen ja kuka ei?  

* Kenen syytä on tämän vertauksen mukaan, jollei joku pääse taivaaseen? 

 

8. Miksi Jeesus lopetti kertomuksensa ikään kuin kesken kertomatta sitä, menikö isoveli sisälle juhliin (28, 

32)? 

 

9. Kuvittele tilannetta, kun pojat ovat seuraavana aamuna lähdössä pellolle töihin. Mitkä ovat vanhemman 

pojan tunnelmat, entä nuoremman?  

 

9. Miten voimme soveltaa tämän vertauksen opetukset omaan elämäämme ja oman perheemme elämään? 

 

ILOSANOMA: Jeesus oli Perillinen, aivan kuten vanhempi poikakin. Hän ”luopui omastaan, otti orjan 

muodon ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti” (Fil.2:6-8). Vapahtaja tahtoisi vapauttaa myös vanhemman 

veljen kaltaiset lain orjat – jos he vain suostuisivat ottamaan häneltä vastaan pelastuksen ihan ilmaiseksi. 
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16. LESKEN UHRI 

Luuk.21:1-4 

 

TAUSTAA: Leskiäidin asema oli vaikea tuohon aikaan. Vanhassa testamentissa on kyllä paljon lupauksia 

leskille ja orvoille, esim. Ps.10:14-18 ja 68:6. Varmaan tekstimme leskivaimokin oli joskus ne kuullut. Ra-

hat, joita temppelissä koottiin, käytettiin sen kunnostamiseen. Temppeli oli sitä varten olemassa, että siellä 

kohdattiin Herra ja saatiin synnit anteeksi.  

 

1.Mikä on sellainen asia, jonka hyväksi mielestäsi kaikkien/ kristittyjen pitäisi uhrata rahaa?  

* Mistä syystä yksi antaa puutteestaankin, toinen taas ei anna liiastaankaan?  

* Markuksen mukaan uhriarkku oli asetettu näkyvälle paikalle (Mark.12:41). Minkä verran luulette uhraa-

miseen vaikuttavan sen, tietävätkö muut, paljonko kukin antaa?  

* Mitä tekstimme leski olisi ehkä ajatellut, jos hän olisi tiennyt Jeesuksen tarkkailevan häntä?  

    

2. Juutalaisessa yhteiskunnassa ei tuohon aikaan tunnettu naisten työssäkäyntiä kodin ulkopuolella. Kuvitte-

le, että sinä olisit menettänyt miehesi ja koettaisit pitää lapsistasi huolta tuollaisessa yhteiskunnassa. Mikä 

siinä tilanteessa olisi mielestäsi pahinta? 

* Kenen tai minkä vuoksi voisit edellä kuvatussa tilanteessa antaa pois viimeiset eurosi? 

 

3. Mikä saa ihmisen antamaan Jumalalle ja hänen temppelilleen "kaiken mitä hän elääkseen tarvitsee"? Mie-

ti eri vaihtoehtoja.   

 

4. Mitä leski olisi ajatellut Jumalasta, jos tämä olisi pakottanut hänet uhraamaan viimeisen lanttinsa?  

* Mikä ero on näiden kahden asian välillä: a) että joku uhraa kiitollisena siitä, mitä Jumalalta on saanut tai b) 

että hän uhraa saadakseen Jumalalta jotakin?  

 

5. Mistä leski oli saanut luottamuksen, että Jumala pitää joka tapauksessa hänestä ja hänen lapsistaan huolta?  

* Onko sinun helppo vai vaikea uskoa, että Jumala voi pitää sinusta ja lapsistasi huolta myös taloudellisesti? 

 

6. Mitä leski oli Jumalalta saanut?  

* Mitä sinä olet Jumalalta saanut (verrattuna tähän leskeen)? 

 

7. Luuletko, että tuona iltana lesken lapset menivät nälkäisinä nukkumaan? Perustele vastauksesi.  

* Kumpi mielestäsi on omille lapsillesi/lapsenlapsillesi vahingollisempaa: sekö että he joutuvat joskus kär-

simään puutetta, vai se, että he saavat kaiken, mitä keksivät pyytää? 

  

8. Miten voisimme opettaa lapsillemme sitä asennetta, joka tällä leskellä oli?  

 

9. Minkä perinnön tekstimme leski jätti lapsilleen?  

* Vertaa lesken perintöä siihen perintöön, jonka tekstimme rikkaat jättivät lapsilleen?  

* Mitä sinä tahtoisit kaikkein mieluimmin jättää lapsillesi perinnöksi?  

 

ILOSANOMA: Meidän syntejämme verrataan Raamatussa 10000 talentin astronomiseen velkataakkaan. (1 

talentti = 16 vuoden palkka.) Joka ei sitä pysty maksamaan, se joutuu velkavankeuteen eli helvettiin. Tahto-

essaan ostaa meidät tästä velkavankeudesta vapaaksi Jeesuksen oli luovuttava kaikesta, mitä hän elääkseen 

tarvitsi – vieläpä omasta hengestäänkin. 
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17. HILLITSE KIELESI! 

Matteus 12:33-37 

 

TAUSTAA: Ennen kuin aloitatte keskustelun, muistelkaa vähän, millaisia sanoja suustanne päästitte men-

neellä viikolla. Seuraavaksi muistelkaa sitä, millaiset sanat ovat loukanneet teitä kaikkein eniten elämässän-

ne.  

 

1. Voiko ihminen mielestänne elää onnellisena, jos hän ei pysty yhtään hillitsemään itseään, vaan päästelee 

suustaan mitä sattuu? 

* Millaisessa tilanteessa sinun on kaikkein vaikeinta hillitä kielesi?  

* Onko olemassa joku ihminen, jolle puhuisit eri tavalla kuin itse asiassa olet puhunut, jos saisit elää elämäsi 

uudelleen? (Hiljaa vastattavaksi)  

 

2. Miksi meidän sanamme ovat Jumalan mielestä yhtä tärkeitä kuin tekommekin (37)?  

* Mitä hyvää sanoilla voi saada aikaan? 

* Mitä pahaa sanoilla voi saada aikaan? 

 

3. * Missä suhteessa sanat muistuttavat puun hedelmiä (33)?  

* Miettikää, miten paha puu voi muuttua hyväksi puuksi, ja miten paha ihminen voi muuttua hyväksi ihmi-

seksi?           

 

4. Jeesus käyttää voimakasta kieltä kutsuessaan kuulijoitaan ”käärmeen sikiöiksi”. Mitä myrkkykäärmeellä 

on yhteistä pahanpuhujan kanssa (34)?  

* Mitä Jeesus tarkoittaa tällä lauseella: ”Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu” (34)? 

* Mistä asioista sinun suusi puhuu kaikkein eniten? (Hiljaa vastattavaksi)  

 

5. Mistä ihmisen pahat sanat ovat peräisin (35)? 

* Jeesus väittää, että jokaisella ihmisellä on sydämessään varastohuone. Psykologit kutsuvat sitä alitajunnak-

si. Siihen ”huoneeseen” varastoituu kaikki, mitä ihminen näkee, kuulee ja kokee. Millaisilla asioilla sinun 

perheesi lapset ja nuoret täyttävät sydämensä varastoa?  

* Onko mielestäsi mahdollista salata toisilta, mitä sydämen varasto sisältää?  

 

6. Mitä ovat turhat sanat (36)? 

* Miksi meidät viimeisellä tuomiolla tuomitaan nimenomaan ”turhista” sanoista (36-37)?  

* Jeesus uskalsi sanoa ihmisille totuuden, mikä teki kipeää ja hankki hänelle vihollisia. Miksi on tärkeää, 

että mekin sen teemme?  

 

8. Mitä sinulle tapahtuu viimeisellä tuomiolla, jos jako taivaaseen ja kadotukseen tapahtuu sanojen perustel-

la?  

* Mitä luulet Jeesuksen ajattelevan, kun hän kuuntelee sanojasi (37)?  

 

9. Miten me voisimme oppia hillitsemään kielemme, ettemme koko ajan loukkaisi sanoillamme läheisiäm-

me?  

* Miten me voisimme oppia pyytämään anteeksi pahoja sanojamme?  

 

ILOSANOMA: Jeesuksen sydämen varasto oli täynnä hyvää hedelmää. Hänen sanansa olivat aina täynnä 

armoa ja totuutta. Silti hänet tuomittiin syylliseksi kuolemanrangaistukseen. Miksikö? Siksi että hän oli 

vaihtanut osia meidän pahanpuhujien ja tyhjän jauhajien kanssa.  

*** 
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18. ÄITI RISTIN JUURELLA 

Joh.19:25-30 

 

TAUSTAA: Ristiinnaulitseminen on ehkä sadistisin kidutustapa, minkä ihmisen sairas mielikuvitus koskaan 

on keksinyt. Puhuminen oli tuskallista ristiinnaulitulle, koska henkeä vetäessään hänen oli tukeuduttava jalkojen 

läpi pistettyihin nauloihin. Ne tunnit, jotka Jeesus riippui ristillä, hän itse asiassa vietti helvetissä, koska Jumala 

oli hänet hylännyt. "Rakkain opetuslapsi" tarkoittaa Johannesta itseään (26).  

Jakeet 25-27 

 

* Miettikää, miksi ristin juurelle kokoontuneista Jeesuksen ystävistä suurin osa oli naisia?  

* Onko mielestäsi eroa miehen ja naisen välillä siinä, miten he suhtautuvat kärsimykseen, jota ei enää voi 

lievittää? 

* Miksi Jeesuksen äiti Maria ei voinut pysytellä poissa Poikansa ristin juurelta? 

* Mikä Marialle oli ehkä tuossa tilanteessa kaikkein vaikeinta? 

* Mitä Maria tässä vaiheessa toivoi pojalleen tapahtuvan: odottiko hän ihmettä vai pikaista kuolemaa? Perustele 

vastauksesi. 

* Uskoiko Maria vielä ristin juurellakin, että Jeesus oli Jumalan Poika? Perustele vastauksesi. 

* Kuvitelkaa tilannetta, että Jeesus olisi kuollut sanomatta sanaakaan äidilleen. Mitä Marialle olisi siinä 

tapauksessa tapahtunut? Miettikää eri mahdollisuuksia.  

* Miksi Jeesus tahtoi antaa äitinsä juuri opetuslapsi Johanneksen hoitoon?  

*  

 

Jakeet 28-29 

 

* Miettikää eri syitä, mitkä aiheuttivat hirvittävän janon ristiinnaulituille? 

* Mitä muuta Jeesus ristillä janosi kuin vettä? 

* Jeesus oli kerran huutanut: "Jos jonkun on jano, hän tulkoon minun luokseni ja juokoon!" (7:37). Miksi elävän 

veden omistajan oli nyt itsensä näännyttävä janoon?  

 

Jae 30 

 

* Mikä ero on seuraavien lauseiden välillä: "Jeesus kuoli" ja "Jeesus antoi henkensä"? 

* Vertaa Jeesuksen viimeisiä hetkiä jonkun tuntemasi ihmisen viimeisiin hetkiin. Mikä Jeesuksen käytöksessä 

on epätavallista? 

* Mieti, mitä Jeesus tahtoo tämän kertomuksen kautta sanoa sinulle suhteestasi omiin vanhempiisi tai lapsiisi? 

 

ILOSANOMA: Jeesus kertoi vertauksen rikkaasta miehestä, joka joutui helvetin tuskiin. Pahin niistä oli jano.  

(Luuk.16:24). Ristillä Jeesus kärsi juuri tuon saman helvetin janon, ettei meidän tarvitsisi koskaan sitä kärsiä 

syntiemme tähden. 
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19. PAAVALIN OPETUS AVIOLIITOSTA 

1.Kor.7:1-17 

 

TAUSTAA: Paavalin sana ei ole hänen omaa sanaansa, vaan Jeesukselta saatua ilmoitusta eli siis Jumalan 

sanaa (). Korintti oli ajanlaskumme alussa niin moraaliton paikka, että sanonta ”elää korinttilaisesti” tarkoitti 

seksuaalista holtittomuutta. Korinttilaiskirjeen saajista suurimmalla osalla oli pakanallinen tausta, mutta mu-

kana oli myös juutalaiskristittyjä.  

 

Jakeet 1-2 

- Miettikää, millainen korinttilaisten esittämä kysymys oli ehkä näiden jakeiden taustalla? 

- Miksi Korintin kristityt kysyivät tällaista asiaa vanhapoika-apostolilta? 

- Mitä ajattelette Paavalin vastauksesta jakeessa 2? 

- Miksi meidän aikanamme tuskin kukaan menee naimisiin jakeessa 2 mainitusta syystä? 

 

Jakeet 3-4. Paavalin ohje on uskomattoman radikaali tullakseen 2000 vuotta sitten eläneen juutalais-

kristillisen rabbin kynästä.  

- Mitä luulette korinttilaisten aviomiesten ja aviovaimojen tästä ohjeesta ajatelleen? 

- Yleensä meidän aikanamme ajatellaan, että myös naimisissa olevan ihmisen ruumis on hänen omassa 

vallassaan ja hän saa siitä päättää. Mitä vaikuttaa avioliittoon, jos aviopuolisot elävät, kuten Paavali 

näissä jakeissa heitä neuvoo? 

- Mikä näissä jakeissa on vallankumouksellista naisen kannalta katsottuna? 

 

Jakeet 5-6 

- Mitä ajattelette katolisen kirkon säännöstä, ettei paaston aikana harrasteta seksiä?  

- Miksi Paavali ei tahdo tehdä tästä asiasta käskyä, vaan puhuu siitä vain ”myönnytyksenä”? 

 

Jakeet 7-9. Huomatkaa, että Paavali puhuu tässä ihmisille, joille seurakunta on kuin toinen koti. 

- Miksi naimattomuutta ja selibaatissa elämistä pidetään meidän aikanamme luuserin osana? 

- Miksi Paavali pitää naimattomuutta suorastaan karismana eli armolahjana? 

- Mitä naimattomuuden armolahja käytännössä tarkoittaa?  

- Millainen seurakunta-perheen pitäisi olla, että naimattomilla ja leskillä olisi siellä hyvä olla?  

- Mitä ajattelet Paavalin ohjeesta jakeessa 9? 

 

Jakeet 10-11  

- Tuohon aikaan avioeron ottaminen oli suhteellisen helppoa miehelle sekä juutalaisuudessa että paka-

nuudessa. Miksi kristillinen kirkko ei seurannut tässä asiassa juutalaisia juuriaan?  

- Miksi vain hyvin harva kristitty noudattaa jaetta 11? 

 

Jakeet 12-16 

- Mitä ongelmia siitä syntyy, jos kristitty on meidän aikanamme naimisissa ei-kristityn kanssa? 

- Mitä ajattelette neuvosta, jonka Paavali antaa niille, jotka ovat naimisissa ei-kristityn kanssa?  

- Millä perusteella voidaan sanoa, että kristityn ja ei-kristityn avioliitosta syntyneet lapset ovat pyhiä? 

 

Jae 17. Lukekaa jae molemmista käännöksistä.  

- Mitä tämä jae sanoo sinulle henkilökohtaisesti nykyisessä tilanteessasi?  

 

ILOSANOMA: Jeesus ei mennyt koskaan naimisiin. Näin hän osoitti, ettei selibaatissa eläminen tee elä-

mästä vähemmän mielekästä. Ristillä hän sovitti nekin synnit ja sen itsekkyyden, joihin me olemme (aviolli-

sen) seksuaalielämän alueella langenneet.  
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20. KRISTITTY VAIKEASSA AVIOLIITOSSA 

1. Pietarin kirje 3:1-18  

 

TAUSTAA: Pietarilla itsellään oli vaimo, joka päästi hänet Jeesuksen seuraan ja jäi itse kotiin lasten kanssa. 

Myöhemmin hän kulki mukana lähetysmatkoilla (1.Kor.9:5). Nyt Pietari antoi ohjeita kristityille aviovai-

moille, joiden mies ei ollut uskovainen.  

 

Jakeet 1-6  
 

 Miksi miestään haukkuva ja komenteleva nainen on huonoa mainosta kristinuskolle? 

 Mitä jakeiden 1-2 ohjeet käytännössä tarkoittavat; miten kristityn naisen pitää elää ei-uskovan mie-

hen kanssa?  

 Mieti, minkä verran olet onnistunut elämään jakeiden 1-2 mukaisesti omassa avioliitossasi?  

 Mitä pahaa Pietarin mielestä on naisen muotitietoisuudessa (3-4)?  

 Mikä ero on meidän aikamme kauneusihanteen ja Pietarin esittämän kauneusihanteen välillä (3-4)?   

 Miten aikamme kristityt nuoret miehet ja naiset saataisiin siirtymään Pietarin esittämän kauneusihan-

teen kannalle (3-4)?  

 Mitä opittavaa aikamme kristityillä naisilla on Saaran käytöksestä miestään kohtaan (5-6)?  

 

Jae 7 sisältää ohjeita kristityille aviomiehille. Huomatkaa, että vanhan liiton aikana perinnön saivat 

vain miehet. 
 

 Mitä tarkoittaa, että nainen on ”heikompi astia/ osapuoli” mieheen verrattuna (7)?  

 Mitä miehen kunnioitus saa vaimossa aikaan?  

 Missä asioissa toteutuu Pietarin mukaan miehen ja naisen tasa-arvo?  

 Mitä Pietari tarkoittaa sanoessaan, että miehen rukouselämä häiriintyy, jollei hän kohtele vaimoaan 

oikein?  

 Mistä mielestänne johtuu se, että prostituutio lisääntyy koko ajan länsimailla kaikista tasa-

arvopuheista huolimatta?  

 

Jakeet 8-17  
 

 Missä määrin jakeet 8-9 toteutuvat sinun seurakunnassasi/ perheessäsi?   

 Miten me voimme tulla siunauksesta osallisiksi (9)? 

 Jakeissa 10-12 Pietari lainaa Psalmia 34. Miten tämä sitaatti kuuluu tekstimme asiayhteyteen? 

 Mitä tarkoittaa käytännössä jae 13? 

 Miten meidän kristittyjen pitää suhtautua siihen kritiikkiin ja vainoon, jota joudumme kokemaan val-

takulttuurin taholta (14-17)? 

 Miten sinä olet onnistunut noudattamaan jakeita 14-17? 

 

Jae 18 

 Mitä Jeesuksen esimerkki merkitsee sinulle, kun sinua kohdellaan väärin perheessäsi tai työpaikalla-

si? 

 

ILOSANOMA: Jeesus kuoli johdattaakseen meidät syntiset Jumalan luo. Oman ristinkuolemansa tähden 

hän antaa meille meidän syntimme anteeksi vaikka sata kertaa päivässä – juuri ne synnit, joihin perheemme 

keskellä yhä uudelleen lankeamme. Usko armoon on ainoa voima maailmassa, joka voi muuttaa meidätkin 

hieman armollisemmiksi ihmisiksi.  

 


