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ESIPUHE 

 
 

Tämän kurssin opetusaiheena on Jeesus Kristus, joka syntyi yli 2000 vuotta sitten. Miksi 

sinun pitäisi opiskella tätä aihetta? Miten se vaikuttaa sinun elämääsi? Miten nämä 

oppitunnit auttavat sinua? Mikä sinun vakaumuksesi sitten onkaan, olet itsellesi sen velkaa, 

että tiedät jotain Jeesuksesta – hänen elämästään, hänen opetuksistaan ja hänen väitteistään. 

 

Etsitkö lähdettä uudelle voimalle ja onnellisuudelle? Voit löytää ne näistä oppitunneista. 

Johanneksen evankeliumilla, vaikka se on kirjoitettu kauan aikaa sitten, on parhaat ratkaisut 

tämän päivän ongelmiin. Haluatko löytää totuuden hengellisessä elämässäsi? Tai vahvistaa 

uskoasi? Tai tutustua paremmin Jumalaan? 

 

Tulet löytämään etsimäsi, kun seuraat tämän kurssin ohjeita. Nykyaikainen opetusmetodi 

auttaa sinua oppimaan periaatteet helposti ja soveltaa ne käytäntöön välittömästi.   
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USKONELÄMÄN OPETUSSARJA 

 
    Johanneksen evankeliumi on yksi 18 opetuslapseutta käsittelevästä kurssista, jotka on 

tarkoitettu uusille uskoville. Uskonelämän opetussarja auttaa opiskelijaa kasvamaan 

suhteessaan Kristukseen, olemaan vuorovaikutuksessa Jumalan Sanaan ja ymmärtämään 

paremmin Jumalan tarkoitusta hänen elämälleen. 

Opiskelija perehtyy kristillisiin perusaiheisiin kuuden toistuvan teeman mukaan. Kurssit 

ovat tyyliltään keskustelevia ja helppoja lukea. Seuraava kaavio kuvaa, miten opiskeltavat 

osat on organisoitu uskonelämän opetussarjaksi. 

 

  

Teema  Opintokokonaisuus 1 Opintokokonaisuus 2 Opintokokonaisuus 3 

Hengellinen elämä Uusi elämä Kun sinä rukoilet Jumalan suunnitelma – 

sinun valintasi 

Raamattu Raamattu Kuinka opiskella 

Raamattua 

Johanneksen 

evankeliumi 

Teologia 

 

Kuka Jeesus on Sinun auttava ystäväsi Me uskomme 

Seurakunta Seurakunta Kristillinen 

jumalanpalvelus 

Mitä kristityt tekevät 

Palvelu Henkilökohtainen 

evankeliointi 

Kristilliset työntekijät Opetustehtävä 

Kristillinen etiikka 

 

Raamatun etiikka Avioliitto ja koti Kristitty yhteisössään 
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Ennen kuin aloitat 
 

Miten tätä kirjaa käytetään 

 
Jos olet opiskellut muita kristillisen elämän kursseja, saatat huomata, että tämä kirja on 

jonkin verran laajempi ja siinä on myös uusi ilme. Tämä johdanto-osa selittää uusia 

ominaisuuksia, joita on lisätty helpottamaan kurssin oppimista. Lue huolellisesti johdanto. 

 

Tämä kirja on jaettu oppitunteihin lukujen sijasta. Jokainen oppitunti alkaa kahdella 

tärkeällä sivulla. Oppitunnin numeron jälkeen seuraa nimi ja lyhyt oppitunnin johdanto. 

Seuraavalla sivulla on Oppitunnin rakenne. Se tarkoittaa oppitunnin jäsennystä. Siinä on 

luettelo, mitä voit tutkia tällä tunnilla. 

 

    Seuraavaksi tulevat Tavoitteet. Tavoitteet antavat suuntaviivat sille, mitä sinä kykenet 

tekemään opiskeltuasi oppitunnin. Tutki tavoitteet huolella, sillä ne auttavat kohdistamaan 

huomiosi oppitunnin tärkeimpiin kohtiin. 

 

Jokaisella oppitunnilla on kysymyksiä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua saavuttamaan 

tavoitteet. Alaotsikko Tehtävä ohjaa sinua vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät 

lukemaasi aiheeseen. Älä sivuuta oppitunnilla esiin tulevia tehtäviä. Jos kirjoitat vastaukset, 

ne auttavat sinua soveltamaan sitä, mitä olet oppinut. Useimpiin kysymyksiin löytyy vastaus 

suoraan kirjasta. Jos kirjassa ei ole riittävästi tilaa vastausten kirjoittamiseen, niin käytä 

vihkoa, josta voit sitten myöhemmin kerrata oppimasi. 

 

Kun olet vastannut kysymykseen, tarkista vastauksesi oppitunnin lopussa olevasta osasta, 

jossa lukee Tarkista vastauksesi. Älä kuitenkaan katso vastausta etukäteen ennen kuin olet 

kirjoittanut oman vastauksesi. Tämä auttaa sinua muistamaan oppimasi paljon paremmin. 

Vertaa vastauksiasi oppitunnin lopussa annettuihin vastauksiin; sitten korjaa ne vastauksesi, 

joita et tehnyt oikein. Annetut vastaukset ovat sekaisin, niin ettet näe helposti seuraavan 

kysymyksen vastausta. 
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MITEN KYSYMYKSIIN VASTATAAN 
 

Tällä kurssilla käytetään monenlaisia kysymyksiä. Seuraavassa on esimerkkejä  kolmesta 

yleisimmästä kysymystyypistä ja miten niihin vastataan. 

  

 MONIVALINTA 

 

     Monivalintakysymyksissä sinun tulee valita vastaus annetuista vaihtoehdoista. 

 

 ESIMERKKI 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

Oikea vastaus on b) 66 kirjaa. 

Piirrä ympyrä b) kohdalle opinto-oppaaseesi seuraavalla tavalla 

 

1. Raamatussa on yhteensä 

a) 100 kirjaa. 

b) 66 kirjaa. 

c) 27 kirjaa. 

d) 2 kirjaa. 

OIKEIN – VÄÄRIN 

 

    Oikein – väärin kysymyksissä sinua pyydetään valitsemaan useista väitteistä se, 

joka on OIKEIN. 

 

ESIMERKKI 

1. Mitkä väitteet seuraavista ovat OIKEIN? 

a) Raamatussa on yhteensä 120 kirjaa. 

b) Raamattu on viesti tämän päivän uskoville. 

c) Kaikki Raamatun kirjoittajat kirjoittivat heprean kielellä. 

d) Pyhä Henki inspiroi Raamatun kirjoittajat. 

Väittämät b) ja d) ovat oikein. Voit ympäröidä kaksi valitsemaasi kirjainta 

opiskeluoppaaseesi, kuten edellä neuvottiin. 
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YHTEENSOVITTAMINEN 

     On myös tehtäviä, joissa tarvitaan käsitteiden sovittamista yhteen. 

 

 ESIMERKKI 

1. Kirjoita johtajan nimen numero väittämän eteen, joka kuvaa jotain, mitä hän teki. 

. . .1 . a) Vastaanotti lain Siinain vuorella  1. Mooses 

. . .2 . b) Johti israelilaiset Jordanin yli  2. Joosua 

. . .2 . c) Marssi Jerikon ympäri 

. . .1 . d) Eli faraon hovissa 

    Väittämät a) ja d) viittaavat Moosekseen sekä b) ja c) viittaavat Joosuaan.   

 

EHDOTUKSIA OPISKELUUN 

 
1. Parasta olisi, jos järjestät rauhallisen paikan ja säännöllisen ajan opiskeluasi var-

ten. On helpompi keskittyä, jos opiskelu kuuluu osana päivittäisiin tottumuksiisi. 

2. Rukoile, kun aloitat jokaisen opiskeluhetken. Kun sinulla on avoin Raamattu, Py-

hä Henki ja tämä kurssi, olet itse asiassa luokkahuoneessa, jossa opettajanasi on 

Pyhä Henki. Pyydä Herralta apua, että ymmärtäisit oppitunnin sisällön ja voisit 

soveltaa sitä elämääsi. 

3. Lue huolellisesti oppituntiin kuuluva johdanto, oppitunnin rakenne ja tavoitteet. 

4. Lue huolellisesti oppitunnin sisältö. Etsi raamatunviittaukset ja tee myös muistiin-

panoja, jotka voivat olla hyödyksi. Raamatun jakeet vahvistavat oppitunnin tärkei-

tä kohtia. 

5. Vastaa kysymyksiin niille varattuihin kohtiin. Käytä muistivihkoa, kun se on tar-

peellista. 

6. Pohdi asioita, joita olet opiskellut ja etsi tilaisuuksia, jolloin voit soveltaa oppi-

maasi ja keskustella siitä ystäviesi kanssa. 

7. Varaa aikaa. Mikään kellonsoitto ei pakota sinua siirtymään uuteen asiaan. 

 

ARVIOINNIT 

  

Kurssin suoritettuasi voit tehdä loppukokeen ja saada todistuksen. Katso tarkemmat ohjeet 

kurssin lopussa. 

 

ERILAISIA TAPOJA OPISKELLA TÄTÄ KURSSIA 

 

Tämä kurssi on laadittu niin, että voit opiskella sitä yksiksesi. Itse asiassa kirjan mukana 

on opettaja. Toisaalta voit myös käyttää tätä opiskelumateriaalia ryhmissä kuten viikolla 

pidettävissä raamattupiireissä, opintopiireissä, kotisoluissa, opetuslapseusryhmissä ja 

nuorten kokoontumisissa. Tämän kurssin sisältö ja opiskelumetodit sopivat erinomaisesti 

myös vankilatyöhön. 

 

Lisäksi sinun seurakuntasi voi yhteistyössä Global Universityn kanssa avata 

opetuslapseuskoulun. Informaation saamiseksi voit tutustua Global Universityn sivustoihin 
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osoitteessa www.globaluniversity.edu tai www.globalreach.org 

 

 

KURSSIN KIRJOITTAJA 

 

Rex Jackson toimi tiedotusopin opettajana Evangel Universityssä Springfieldissä, 

Missourissa. Hän oli myös Assemblies of God -kirkon vihkimä pastori. Hän toimi 

lähetyssaarnaajana Nigeriassa 25 vuotta ja opetti kolme vuotta West Africa Advanced School 

of theology -nimisessä koulussa Togossa; kaksi vuotta hän hoiti koulun rehtorin tehtäviä. 

Tänä aikana hän kirjoitti ja kehitti erilaista kirjallisuutta seurakunnan työtä varten kuten 

oppikirjoja, pyhäkoulumateriaalia ja kirjekursseja. 

 

Mr Jacksonilla oli Bachelor of Arts in Bible -tutkinto Central Bible Collegesta, 

Springfieldista, Missourista ja Master of Science in journalism -tutkinto Kansasin 

valtionyliopistosta. 

 

    Rex Jackson kuoli vuonna 1994. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 

 

OPPITUNTI 1 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Mies nimeltä Johannes 

B.   Elämän sana 

C.   Johannes Kastajan sanoma 

D.   Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Tunnista Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. 

2. Tunnista, kuka on Elämän sana. 

3. Tee yhteenveto Johannes Kastajan sanomasta. 

4. Tunnista Jeesuksen ensimmäiset seuraajat. 

 

A.  MIES NIMELTÄ JOHANNES 

Tavoite 1. Tunnista Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. 

 

JOHANNES SAA KUULLA HYVÄN SANOMAN 

 

    Enemmän kuin 2000 vuotta sitten, nuori kalastaja, nimeltään Johannes, jätti sekä veneensä että 

verkkonsa ja lähti seuraamaan Jeesusta. Kolme ja puoli vuotta hän ja yksitoista muuta miestä 

kulkivat Jeesuksen seurassa kaupungista toiseen maassa, jonka nimi on Palestiina. Johannes ja muut 

Jeesuksen oppilaat kuuntelivat Jeesuksen opetusta Jumalasta ja hänen rakkaudestaan kaikkia 

ihmisiä kohtaan. Myöhemmin Johanneksesta tuli Jeesuksen läheisin ystävä. 

    Johannes ja muut oppilaat kuulivat Jeesukselta hyvän uutisen eli evankeliumin. He saivat tietää, 

että Jeesus on Jumalan Poika. Jeesus oli tullut maan päälle pelastamaan koko ihmiskuntaa sen 

synneistä ja antamaan ihmisille ikuisen elämän. Tämä oli hengellinen sanoma, jonka tuli tehdä 

vaikutus kaikkiin ihmisiin, kaikkialla. Ennen kuin Jeesus palasi taivaaseen, hän käski oppilaitaan 

jakamaan tätä hyvää uutista jokaiselle ihmiselle. 

    Jeesus lupasi oppilailleen myös, että Pyhä Henki auttaisi heitä muistamaan kaiken sen, mitä hän 

oli opettanut heille. Pyhä Henki auttaisi myös heitä viemään hyvän uutisen muille ihmisille. 
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Tehtävä 

Seuraavassa tehtävässä ympyröi kirjain oikean vastauksen edessä. 

1. Kuka oli Johannes, Jeesuksen seuraaja? 

a)  Johannes Kastaja 

b)  Kalastaja, josta tuli Jeesuksen läheisin ystävä 

c)  Kirvesmies Galileasta 

 

2.  Kuinka kauan Johannes viipyi Jeesuksen yhteydessä ja kuunteli hänen opetustaan? 

a)  Kolme ja puoli viikkoa 

b)  Kolme ja puoli kuukautta 

c)   Kolme ja puoli vuotta 

 

3. Mitä evankeliumi tarkoittaa? 

a)  Hyvää uutista 

b)  Laulamista 

c)  Kristuksen elämää 

Oppitunnin lopussa on oikeat vastaukset, joihin voit verrata vastauksiasi. 

 

Johannes julistaa evankeliumia 
 

    Johanneksen elämäntehtäväksi tuli julistaa hyvää sanomaa, jonka hän oli oppinut Jeesukselta. 

Myöhemmin Jumala antoi hänelle tehtäväksi tallentaa muistiin hyvän sanoman. Hän ei voinut 

tietää, että hänen kirjoituksestaan tehtäisiin maailmanlaajuisesti kopioita tuleville sukupolville. 

 

    Jumalan Pyhä Henki muistutti Johannekselle sanoista, joita Jeesus oli puhunut ja teoista, joita 

Jeesus oli tehnyt. Johannes tallensi muistiin huolellisesti Jeesuksen opettamat tärkeät totuudet. 

Myöhemmin nämä kirjoitettiin Uuteen testamenttiin Johanneksen evankeliumin nimellä. 

 

    Samalla tavalla Pyhä Henki innoitti Johanneksen kirjoittamaan neljä muuta kirjaa. Kolme näistä 

oli kirjeitä: Johanneksen 1. kirje, 2. kirje ja 3. kirje. Lisäksi oli Ilmestys, joka kertoo tulevista 

tapahtumista. Tämä on Raamatun viimeisin kirja eli Ilmestyskirja. Kaikki viisi kirjaa, jotka 

Johannes kirjoitti muodostavat osan Uudesta testamentista. 

 

    Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu kreikaksi, kielellä, jota ihmiset siihen aikaan puhuivat. 

Koska useimmat meistä emme osaa kreikkaa, Raamattu on käännetty omalle kielellemme. 

Raamatusta on tehty monia käännöksiä. 
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Tehtävä 
 

Ympyröi jokaisen oikean väittämän edessä oleva kirjain. 

 

4.  Missä Johannes oppi hyvän sanoman, jonka hänen tuli jakaa kaikkien ihmisten kanssa? 

a)  Jeesukselta 

b)  Muiden kertomista uutisista 

c)  Vanhemmiltaan 

 

5.  Milloin Johannes kirjoitti kirjansa Jeesuksen elämästä?   

a)  Kun hän oli nuori ja matkusteli Jeesuksen kanssa.   

b)   Sen jälkeen, kun hän oli kertonut monille ihmisille Jeesuksesta. 

c)   Ennen kuin hän tunsi Jeesuksen. 

 

6.   Miten Johannes sai tietää, mitä hänen tulisi kirjoittaa kirjoihinsa? 

a)  Jumalan Pyhä Henki pani hänen mieleensä, mitä hänen tuli kirjoittaa. 

b)  Hän sai innoituksen luettuaan muita kirjoja Jeesuksesta. 

c)  Komitea suunnitteli sen. 

 

 

B.   ELÄMÄN SANA 

Tavoite 2. Tunnista, kuka on Elämän Sana. 

    Lue jakeet Joh. 1:1–18. Nämä jakeet ovat erittäin tärkeät, koska ne ilmoittavat kuka Jeesus on ja 

miksi hän on tullut tähän maailmaan. Ne muodostavat johdannon sille, mitä Johannes kirjoitti tähän 

kirjaan. Loppu Johanneksen evankeliumia selittää totuuksia, jotka löytyvät näistä ensimmäisistä 

jakeista. 

 

Ikuinen sana 

    Jumala on antanut meidän tietää kirjoitetun sanansa välityksellä, mitä hän ajattelee ja Poikansa 

Jeesuksen välityksellä, joka tuli maan päälle todistamaan Jumalasta. Jeesus on Jumalan elävä Sana. 

Johannes kirjoittaa, että Jeesus, elävä Sana, tuli ihmiseksi (1:14). 

    Jakeista Joh. 1:1–3 me tiedämme, että Jeesus oli Jumalan luona alusta saakka. Jeesus on Jumala. 

Tämä ei tarkoita, että olisi kaksi Jumalaa. On ainoastaan yksi Jumala, mutta hän on kolme 

persoonaa yhdessä – puhutan Kolminaisuudesta. Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kullakin 

näistä kolmesta on tietty tehtävä ja ovat aina toimineet yhdessä. 

    Jumala Isä, Jeesus Poika ja Pyhä Henki ovat ikuisia, ilman alkua ja loppua. Jeesus syntyi 

maailmaan ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi, mutta hän on aina ollut olemassa taivaassa ennen 

tätä. Joh. 1:3 sanoo, että kaikki on tehty Jeesuksen kautta. Myös Kol. 1:16 sanoo: ”Hänessä luotiin 

kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät.” Jeesus Kristus antoi elämän 

kaikelle. Jeesus antaa iankaikkisen elämän niille, jotka tekevät parannuksen synneistään ja uskovat 
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häneen henkilökohtaisena Pelastajanaan. Sen tähden, ”Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Poikaa 

ole, sillä ei ole elämää.” (1 Joh. 5:12). 

 

Tehtävä 

Ympyröi oikean vastauksen edessä oleva kirjain. 

7    Jeesusta kutsutaan Sanaksi, koska 

a)   Jumala puhuu meille hänen kauttaan. 

b)   Hän saarnasi evankeliumia. 

c)   Voimme lukea hänestä kirjasta. 

 

8    Milloin Jeesuksen elämä alkoi? 

a)  Kun hän syntyi Betlehemissä. 

b)  Hänen elämällään ei ole koskaan ollut alkua; hän on ikuinen. 

c)   Jumala loi hänet, silloin kun Jumala loi maailman. 

 

9     Minkälaisen elämän Jeesus antaa? 

a)   Hän antaa ainoastaan luonnollisen elämän. 

b)   Hän antaa ainoastaan ikuisen elämän niille, jotka luottavat häneen. 

c)   Hän antaa sekä luonnollisen elämän että ikuisen elämän; Hän teki maailman ja pelastaa ne, jotka 

uskovat häneen. 

 

Valo ja elämä 

    Johannes 1:4 kertoo meille, että Jeesuksen elämä toi valon koko ihmiskunnalle. Niin kuin valo 

auttaa meitä näkemään, missä me kuljemme, Jeesus näyttää miten me elämme. Hän näyttää meille 

tien taivaaseen. 

    Monet ihmiset eivät halua hyväksyä Jeesusta, mieluimmin he kulkevat omia teitään pimeässä. 

Mutta niille, jotka uskovat Jeesukseen henkilökohtaisena Pelastajanaan, annetaan oikeus tulla 

Jumalan lapsiksi. 

    Vaikka Jumala loi meidät, se ei kuitenkaan tehnyt meistä hänen lapsiaan. Me kaikki olemme 

tehneet syntiä, ja meidän syntimme erottavat meidät Jumalasta. Mutta kun me uskomme 

Jeesukseen, meidän Pelastajanamme ja Herranamme, hän ottaa pois meidän syntimme ja antaa 

meille uuden luonnon. Hän muuttaa meidät niin, että emme enää jatka vääryyden tekemistä. Me 

kutsumme tätä suurta muutosta uudeksi syntymäksi. Sen kautta Jumalasta tulee meidän Isämme, ja 

meistä tulee hänen lapsiaan. 

    Meistä tulee Jumalan lapsia, ei meidän omien tekojemme kautta, vaan Jumalasta syntymisen 

kautta. Me emme ole Jumalan lapsia luonnollisen syntymämme kautta. Sinä ehkä saatat 

sanoa: ”Minä synnyin kristityksi. Minun isäni ja äitini olivat kristittyjä.” Vaikka sinun vanhempasi 

ovat kristittyjä, se ei tee sinusta kristittyä. Sinä olet kristitty vasta silloin, kun synnyt Jumalasta. Se 

tapahtuu silloin, kun sinä uskot Jeesukseen ja hänestä tulee sinun Pelastajasi. 
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Tehtävä 

Ympyröi oikean vastauksen edessä oleva kirjain. 

10  Jeesusta kutsutaan ”Valoksi” koska 

a)  Hän kantoi lamppua ja näytti meille, missä me polullamme kuljimme. 

b)  Hän opettaa meitä, kuinka elää ja näyttää meille tietä taivaaseen. 

 

11  Kenellä on oikeus, että häntä kutsutaan Jumalan lapseksi? 

a)  Vain niillä, jotka uskovat Jeesukseen henkilökohtaisena Pelastajanaan. 

b)  Kaikilla ihmisillä, koska Jumala on luonut heidät. 

 

12  Miten meistä tulee Jumalan lapsia? 

a)  Syntymällä kristityistä vanhemmista, jotka palvelevat Jumalaa. 

b)  Syntymällä kristittyyn kansaan, jossa on monia seurakuntia. 

c)  Syntymällä Jumalasta, kun uskomme Jeesukseen Pelastajanamme. 

 

Sana tulee ihmiseksi 

    Kertaa jakeet Joh. 1:14–18. Jumala tuli ihmiseksi! Tämä on suurin asia maailman historiassa. 

Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän tuli ottamaan meidän rangaistuksemme, kuolemaan 

syntiemme takia, niin että me saisimme elää ikuisesti hänen kanssaan. Mutta kuollakseen, 

Jeesuksella täytyi olla ihmisruumis. Niin hän syntyi lapseksi Beetlehemissä. Jumalan Poika tuli 

ihmiseksi, että hän voi tehdä meidät Jumalan lapsiksi. 

    Jumala antoi Mooseksen välityksellä lain, mutta ihminen ei kyennyt noudattamaan sitä. Tämä 

ihmiskunnan epäonnistuminen vahvisti sen, että meillä on äärimmäisen suuri tarve saada Pelastaja, 

Jeesus. Hänessä me saamme Jumalan armon. Jumala antaa anteeksi syntimme ja me saamme ihanan 

uuden elämän siunauksen. 

 

Tehtävä 

13  Jeesuksen tarkoitus tulla ihmiseksi oli 

a)  kuolla pelastaakseen meidät synneistämme. 

b)  vain opettaakseen meitä. 

c)  tuntea meidät. 

 

C. JOHANNES KASTAJAN SANOMA 

Tavoite 3.  Tee yhteenveto Johannes Kastajan sanomasta 

    Johannes 1: 6–10 ja 15 kertoo Johannes Kastajasta, Jumalan sanansaattajasta. Hän ei ole sama 

Johannes, joka myöhemmin kirjoitti viisi Raamatun kirjaa, joihin viittasimme aiemmin. Suuret 

ihmisjoukot menivät kuuntelemaan Johannes Kastajan saarnaamista. Jotkut ihmiset ajattelivat, että 

hän saattaa olla Messias tai Kristus, Pelastaja, jonka Jumala oli luvannut. Mutta Johannes julisti 
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olevansa vain Jumalan sanansaattaja, lähetetty valmistamaan ihmisiä vastaan ottamaan Messiaan. 

Hän käski heitä tekemään parannuksen ja kastattamaan itsensä. 

    Kun suuri kuningas matkusti antiikin aikana, hän lähetti edellään lähettiläänsä tiedottamaan 

ihmisille kuninkaan tulosta. Johanneksen julistuksen tehtävä oli valmistaa ihmisiä Jeesuksen tuloa 

varten. 

 

Tehtävä 

14  Mitä Johannes Kastaja teki? 

a)  Hän kirjoitti evankeliumin. 

b)  Hän kertoi ihmisille, että Messias oli tulossa. 

c)  Hän sanoi olevansa Messias. 

 

Jumalan karitsa 

    Lue jakeet Joh. 1: 29–34. Johannes Kastajan ja Jeesuksen äidit olivat serkuksia. Kuitenkaan 

Johannes ei tietänyt, kuka Jeesus todella oli, ennen kuin Jumala ilmoitti sen hänelle. Näyttää siltä, 

että he eivät olleet nähneet toisiaan pitkään aikaan. Jumala näytti Johannekselle, että Jeesus oli 

Messias: uhri syntisten puolesta, se joka kastaisi Pyhällä Hengellä, Jumalan Poika. 

    Jeesusta kutsuttiin Jumalan Karitsaksi, koska ihmiset uhrasivat karitsoita syntiensä takia. 

Ihmisillä, jotka tekemiensä syntien vuoksi ansaitsivat kuoleman, oli mahdollisuus pyytää Jumalaa 

hyväksymään karitsan kuoleman heidän sijastaan. Jeesus on Jumalan Karitsa, joka oli lähetetty 

kuolemaan meidän sijastamme. 

 

Tehtävä 

15  Millä tavalla Jeesus oli Jumalan Karitsa? 

a)  Hän oli sävyisä kuin lammas. 

b)  Hän oli uhri syntien puolesta. 

 

D. JEESUKSEN ENSIMMÄISET OPPILAAT 

Tavoite 4. Anna nimet Jeesuksen ensimmäisille seuraajille. 

 

    Lue jakeet 1:35–42. Kaksi Johannes Kastajan oppilaista lähti seuraamaan Jeesusta. Toinen heistä 

oli Andreas, toisen nimeä ei ole mainittu. Hän on voinut olla Johannes, tutkittavanasi olevan 

evankeliumin kirjoittaja. 

    Sitten Andreas vei veljensä Simonin, jota myös kutsuttiin Pietariksi, Jeesuksen luo. Andreas 

uskoi, että Jeesus oli Messias. Nimi Messias tarkoittaa ”Kristusta” tai ”Voideltua”. 
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Tehtävä 

16  Jeesuksen ensimmäiset oppilaat olivat 

a)  Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. 

b)  Maria, Joosef ja Natanael. 

c)  Andreas, Pietari ja todennäköisesti Johannes. 

 

 

Jeesus kutsuu Filippoksen ja Natanaelin 

 

    Lue jakeet 1:43–51. Seuraavana päivänä Jeesus tapasi Filippoksen ja kutsui tämän oppilaakseen. 

Filippos puolestaan kertoi Natanaelille Jeesuksesta. Ensin Natanael ei uskonut, että Jeesus olisi ollut 

Messias. Niinpä Filippos kehotti Natanaelia katsomaan itse. 

    Tavatessaan Jeesuksen Natanael vakuuttui siitä, että Jeesus oli Jumalan Poika. Hänen 

tapaamisensa Jeesuksen kanssa opettaa, että jokainen, joka etsii Jeesusta vilpittömällä sydämellä saa 

tietää totuuden siitä, kuka hän on. Jeesus ilmoittaa itsensä Pyhän Hengen kautta. Hän on sen 

luvannut (Joh. 14:21, 23). 

    Jakeessa 1:51 Jeesus kutsuu itseään Ihmisen Pojaksi. Tämä nimi esiintyy kolmetoista kertaa 

Johanneksen evankeliumissa. Se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan Poika jätti taivaallisen 

valtaistuimensa ja tuli ihmiseksi. Ihmisenä Jeesus oli kiusattu, mutta hän ei tehnyt syntiä. Hän teki 

aina Jumala tahdon. Ihmisen Poikana Jeesus näytti meille, minkälainen täydellinen ihmisyys voi 

Jumalan avulla olla. Ihmisen Poikana hän edusti koko ihmiskuntaa Jumalan edessä ja hän kuoli 

ihmissuvun edustajana. 

    Johannes aloittaa evankeliuminsa kertomalla, kuka Jeesus on. Ensimmäisessä luvussa hän esittää 

seuraavat Jeesuksen nimet: Sana, Jeesus, Jumalan Karitsa, Messias, Kristus, Opettaja, Jumalan 

Poika, Israelin kuningas ja Ihmisen Poika. 

 

Tehtävä 

17  Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Jeesuksesta käytetään useita erilaisia nimiä. 

Etsi, montako nimeä löydät. 

18  Opettele ulkoa se jae, josta pidät eniten tässä luvussa. 

19  Kiitä Jeesusta siitä, että hän tuli kuolemaan sinun syntiesi tähden. Pyydä häntä puhumaan 

sinulle ja että tuntisit hänet paremmin. 

20  Rukoile, että myös muut, jotka opiskelevat tätä kurssia, oppisivat tuntemaan Jeesusta paremmin. 
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Tarkista vastauksesi 

 

    Vastauksia kysymyksiin ei ole annettu normaalissa järjestyksessä, jotta et näkisi helposti 

vastausta seuraavaan kysymykseen. Katso tarvitsemaasi numeroa ja äläkä yritä katsoa vastausta 

etukäteen. 

  9 c)   Hän antaa sekä luonnollisen elämän että ikuisen elämän; hän teki maailman ja pelastaa ne,                                                                      

 jotka uskovat häneen. 

  1 b) Kalastaja, josta tuli Jeesuksen läheisin ystävä 

10 b) Hän opettaa meitä, miten elää ja näyttää meille tien taivaaseen 

  2 c) Kolme ja puoli vuotta. 

11 a) Vain ne, jotka uskovat Jeesukseen heidän henkilökohtaisena Pelastajanaan 

  3 a) Hyvä uutinen 

12 c) Syntymällä Jumalasta, kun uskomme Jeesukseen Pelastajanamme 

  4 a) Jeesukselta 

13 a) kuolla pelastaakseen meidät synneistämme 

  5 b) Sen jälkeen, kun hän oli kertonut monille ihmisille Jeesuksesta 

14 b) Hän kertoi ihmisille, että Messias oli tulossa. 

  6 a) Jumalan Pyhä Henki pani hänen mieleensä, mitä hänen tuli kirjoittaa. 

15 b)  Hän oli uhri syntien puolesta. 

  7 a) Jumala puhuu meille hänen kauttaan. 

16 c) Andreas, Pietari ja todennäköisesti Johannes. 

  8 b) Hänen elämällään ei koskaan ollut alkua; hän on ikuinen. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2–3  

OPPITUNTI 2 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 
A.   Kaanan häät 

B.   Jeesus menee temppeliin 

C.   Jeesus ja Nikodemos 

D.   Jeesus ja Johannes 

E.   Hän, joka tulee taivaasta 

F.    Jeesus ja samarialainen nainen 

G.   Jeesus parantaa virkamiehen pojan 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Selitä, mikä on Jeesuksen ensimmäisen tunnusteon merkitys. 

2. Pohdi hengellistä opetusta siitä, kun Jeesus puhdistaa temppelin. 

3. Selitä, mikä on uudestisyntymisen merkitys. 

4. Kuvaile Johannes Kastajan ymmärtämistä siitä, kuka Jeesus oli. 

5. Kerro siitä, mitä seuraa, kun ihminen joko hyväksyy tai torjuu pelastuksen Jeesuksen kautta. 

6.   Selitä, kuinka Jeesus oli elävä vesi samarialaiselle naiselle. 

7. Selitä, miten virkamiehen pojan parantaminen todistaa Jeesuksen herruudesta. 

 

A. KAANAN HÄÄT 

Tavoite 1. Selitä, mikä on Jeesuksen ensimmäisen tunnusteon merkitys. 

    Lue jakeet 2:1–12. Jeesus, hänen äitinsä ja opetuslapsensa menivät häihin. Tavan mukaan 

juhlassa tarjoiltiin viiniä. Mutta ennen kuin juhlat päättyivät, viini loppui. 

    Maria, Jeesuksen äiti, pyysi häntä tekemään jotain, ettei isäntäväki joutuisi kiusalliseen asemaan 

häiden järjestelyn takia. Tarpeen täyttäminen vaatisi Jumalan voimaa ja ihmeen. Maria tiesi, että 

Jeesus voisi tuoda ratkaisun tähän noloon ongelmaan, niinpä hän pyysi Jeesusta apuun. 

    Jeesus käytti tätä tilaisuutta Jumalan kirkkauden ilmoittamiseksi ja opetuslasten uskon 

rakentamiseksi. Hän muutti veden viiniksi ja täytti tarpeen. Sille, mitä Jumalan Poika voi tehdä, ei 

ole mitään rajoja! 

Tehtävä 

1  Mitä seurauksia Jeesuksen ensimmäisellä tunnusteolla oli? 

a) Maria ymmärsi hänen asemansa merkityksen. 

b) Hän ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. 

c) Jeesuksesta ja sulhasesta tulivat hyviksi ystäviksi. 
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B. JEESUS MENEE TEMPPELIIN 

Tavoite 2. Pohdi Jeesuksen temppelin puhdistamisen hengellistä opetusta. 

    Lue jakeet 2:13–22. Joka vuosi israelilaiset menivät Jerusalemin temppeliin viettämään 

pääsiäisjuhlaa. He uhrasivat lampaita kauan sitten vietetyn pääsiäisen muistoksi, jolloin kansa oli 

pelastunut kuolemalta. Jumalan israelilaisille antamien ohjeiden mukaan jokaisen perheen tuli 

teurastaa lammas ja sivellä sen verta oven pieliin. Kuoleman enkeli kulki ohi jokaisen asunnon, joka 

oli merkitty karitsan verellä. Kaikissa muissa taloissa perheen vanhin poika kuoli. Tämä ennakoi tai 

kuvasi, että Jeesus, Jumalan Karitsa, tulisi pelastamaan ihmiset ikuiselta kuolemalta. 

    Pääsiäisen vietto oli erittäin tärkeä Jumalan palvelemisessa. Tuntien pääsiäisen historiallisen 

taustan kansan olisi pitänyt käyttäytyä kunnioittavasti ja palvovasti Jumalan huoneessa. Näin ei 

kuitenkaan tapahtunut, sillä monet kaupustelijat myivät karjaansa ja muita eläimiä temppelialueella. 

Vihastuneena heidän piittaamattomuudestaan Jeesus ajoi heidät ulos temppelistä. Johannes kertoo, 

että Jeesus teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoi kaikki ihmiset temppelialueelta. Hän kaatoi 

rahavaihtajien rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon moittien häpäisijöitä ”Älkää tehkö 

minun Isäni huoneesta markkinapaikkaa.” (Joh. 2:15–16) 

    Tapahtuman johdosta juutalaiset vaativat Jeesusta osoittamaan, millä valtuudella hän toimi 

kuvatulla tavalla. He vaativat häneltä tunnustekoa. Mutta Jeesus kieltäytyi tekemästä ihmettä, joka 

osoittaisi ihmisille, kuka hän oli. Jeesus mainitsi kaikista ihmeistä suurimman, mikä todistaisi, että 

hän oli Jumalan Poika. Hän puhui ruumiistaan Jumalan huoneena ja mainitsi, että ihmiset tulevat 

surmaamaan hänet Jerusalemissa, mutta kolmantena päivänä hän nousee haudasta. Kuulijat eivät 

kuitenkaan ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti.  

 

Tehtävä 

2   Mitä Jeesus teki Jerusalemin temppelissä? 

a)  Hän ajoi kaupustelijat ja rahanvaihtajat pois. 

b)  Hän uhrasi. 

c)  Hän hajotti temppelin ja rakensi sen uudestaan. 

 

3   Minkä opetuksen Jeesus antoi käydessään temppelissä? 

a)  Temppeli oli sopiva paikka kaupanteolle. 

b)  Hän voisi hajottaa temppelin ja rakentaa se uudelleen kolmessa päivässä. 

c)  Hänen ruumiinsa on temppeli, ja hän tulee kuolemaan ja kolmen päivän kuluttua tulee  

     nousemaan haudasta.  

 

    Lue jakeet 2:23–25. Yksi syy, miksi opiskelemme tätä kurssia, on se, että opimme ymmärtämään, 

kuka Jeesus on. Jerusalemissa monet uskoivat Jeesukseen, kun he näkivät tunnustekoja, joita Jeesus 

teki. Myös meillä on syytä uskoa, mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta.  

    Usein ihmiset sanovat, että he uskovat Jeesukseen, mutta eivät toimi sen mukaisesti. Usko ja 

tekeminen kuuluvat yhteen. Jos me uskomme, että Jeesus on Sana, me silloin uskomme, mitä hän 

opetti. Jos me uskomme, että hänen elämänsä on meidän valomme, me menemme sinne, mihin hän 

johtaa. Jos me uskomme, että hän on Jumalan Karitsa, me hyväksymme hänet uhrina syntiemme 

edestä 
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 C. JEESUS JA NIKODEMOS  

Tavoite 3. Selitä, mikä on uudestisyntymisen merkitys.  

 

Uudestisyntyminen  

    Lue jakeet 3:1–21, Nikodemos oli opettaja ja uskonnollinen johtaja, hurskas mies, joka oli 

sydämeltään herkkä Jumalaa kohtaan. Nikodemos oli kuullut Jeesuksen puhuvan ja tiesi ihmeistä, 

joita Jeesus oli tehnyt. Hän ajatteli, että hänen tekemänsä hyvät teot olisivat Jumalalle mieleen ja 

niillä hän voisi ansaita paikan taivaassa. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei kukaan voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa, ellei hän synny uudesti (jae 3). 

    Jeesus selitti, että on olemassa kahdenlaista elämää: ruumiin luonnollista elämää ja hengellistä 

elämää. Kun me synnymme, saamme luonnollisen elämän, mutta hengellisen elämän me saamme 

Jumalan Hengeltä. Opimme jo jakeen 1:12 yhteydestä, että kun me otamme vastaan tämän uuden 

luonnon, me synnymme uudesti. Tämä tapahtuu sillä hetkellä, kun me uskomme Jeesukseen 

Kristukseen Pelastajanamme: Jumala tulee Isäksemme. Me synnymme Jumalasta ja meistä tulee 

Jumalan lapsia. Paavali vahvistaa tämän: ”Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus; vanha on 

kadonnut, uusi on tullut tilalle!” (2 Kor. 5:17). 

    Jeesus sanoi tämän uuden syntymän tapahtuvan ”vedestä ja Hengestä” (jae 5). Raamattu käyttää 

usein kuvaannollista kieltä – sanoilla voi olla tavallisesta poikkeava merkitys. Vesi tässä yhteydessä 

tarkoittaa synnin pois pesemistä. Se on osa meidän pelastumistamme.  

    Titus 3:5 opettaa: ”Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta vaan 

laupeutensa tähden uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.” Jeesus 

sanoo: ”Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut” (Joh. 15:3). 

    Hengellinen puhdistuminen tulee kuuntelemalla Jumalan Sanaa ja noudattamalla sitä. Kun Jeesus 

puhui uudestisyntymisestä vedestä, hän tarkoitti, että me synnymme uudesti uskomalla Jumalan 

Sanaa. 

 

Tehtävä 

4   Mitä Jeesus sanoi Nikodemokselle? 

a) Hänen tekemänsä hyvät teot vievät hänet taivaaseen. 

b) Ei kukaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei hän synny uudesti. 

 

5   Uusi syntymä tarkoittaa 

a)  Jumalasta syntymistä uskomalla Jeesukseen ja ottamalla hänet vastaan Pelastajana. 

b)  tulemista takaisin maan päälle toisena ihmisenä kuoleman jälkeen. 

c)  tulla kastetuksi vedessä. 

 

Saat elää, kun katsot 

    Lue jakeet 3:14 – 21 uudestaan. Kerran raamatunhistoriallisena aikana, kun Jumalan kansa teki 

syntiä, se sai rangaistuksen käärmeen puremista. Mutta armossaan kansaa kohtaan Jumala käski 

Moosesta korottamaan pronssista valetun käärmeen tangon päähän, niin että kaikki voivat nähdä 
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sen. Ne, jotka katsoivat sitä, jäivät eloon; ne, jotka eivät katsoneet, kuolivat. 

    Jokainen ihminen maan päällä on ollut tottelematon Jumalaa kohtaan, ja sen vuoksi tuomittu 

kuolemaan. Jumala kuitenkin rakastaa meitä. Todistukseksi rakkaudestaan hän lähetti Poikansa 

kuolemaan puolestamme. Jeesus korotettiin ristille kuten pronssista valettu käärme. Jokainen, joka 

katsoo häneen eli uskoo häneen, paranee synneistään, saa anteeksi ja saa ikuisen elämän. Ne, jotka 

eivät usko häneen, kuolevat synneissään.   

 

Tehtävä 

6   Opettele ulkoa jae 3:16, joka on yksi rakastetuimmista jakeista Raamatussa. 

7   Mikä on suurin todiste siitä, että Jumala rakastaa meitä? 

a)  Hän lähetti Poikansa pelastamaan meidät. 

b)  Hän antaa meille elämän. 

c)  Hän vastaa rukoukseen. 

 

D. JEESUS JA JOHANNES 

Tavoite 4. Kuvaile Johannes Kastajan ymmärrystä siitä, kuka Jeesus oli. 

    Lue jakeet 3:22–30. Ihmisjoukot, jotka kuuntelivat Johannes Kastajaa, lähtivät nyt kuuntelemaan 

Jeesusta. Monet Johanneksen oppilaat jättivät opettajansa ja seurasivat Jeesusta. Mutta ei Johannes 

ollut siitä pahoillaan. Jumala oli lähettänyt hänet kertomaan ihmisille Jeesuksesta, joten hän oli 

tyytyväinen, kun monet lähtivät seuraamaan Pelastajaa. 

    Johanneksen asenne ja sanat osoittivat, kuinka jalo ja epäitsekäs ihminen hän oli. Hänen sanansa 

sopivat hyvin myös meille motoksi (tunnuslauseeksi). Jeesus, ei Johannes, oli se, jolla todella oli 

merkitystä Johanneksen elämässä. Tämän Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta: ”Hänen tulee kasvaa 

mutta minun vähetä” (Joh. 3:30).    

 

Tehtävä 

8   Opettele ulkoa Joh. 3:30. 

9   Rukoile, että Jeesus tulisi tärkeämmäksi päivittäisessä elämässäsi. 

 

E. HÄN, JOKA TULEE TAIVAASTA 

Tavoite 5. Kerro siitä, mitä seuraa kun hyväksyt tai torjut Jeesuksen. 

    Jakeissa 3:31–36 Johannes julistaa, että Jeesus on se, joka tulee taivaasta, on kaikista suurin. 

Jeesus on täynnä Pyhää Henkeä ja hänellä on valta kaikkien asioiden yli taivaassa, maan päällä ja 

maan alla. Joh. 3:36 sanoo: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole 

kuuliainen Pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään.” 

    Monet jakeet luvussa 3 puhuvat ikuisesta elämästä. Ikuinen elämä ei tarkoita jatkuvaa elämää 

tässä maailmassa; se on Jumalan loppumatonta elämää. Jos me uskomme Jeesukseen, meillä on 

ikuinen elämä. Meidän ruumiimme kuolee, mutta meidän henkemme palaa Jumalan luo ja me 

elämme hänen kanssaan ikuisesti. Niin kuin Jeesuksen ruumis herätettiin kuolleista, niin myös 

niiden ruumiit, jotka uskovat häneen, nousevat eräänä päivänä kuolleista nauttimaan iankaikkisesta 
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elämästä. Niin myös niiden sielut, jotka torjuvat Jeesuksen, joutuvat ikuisiksi ajoiksi eroon Jumalan 

läsnäolosta ja ilosta. 

 

Tehtävä 

10  Mitä tapahtuu, jos me emme hyväksy pelastusta, jonka Jumala tarjoaa Jeesuksessa? 

a)  Me voimme pelastua, kun olemme kastetut vedessä. 

b)  Me voimme pelastua sen jälkeen, kun kuolemme. 

c)  Me emme pelastu 

 

11   Mitä tapahtuu, jos me hyväksymme pelastuksen, jonka Jumala on varannut Jeesuksen kautta? 

a)    Meidän ruumiimme ei koskaan kuole. 

b)    Ruumiimme kuolee, mutta me siirrymme elämään Jumalan kanssa ikuisesti. 

c)    Meidän ruumiitamme ei koskaan tulla herättämään kuolleista. 

12   Rukoile jonkun ystäväsi puolesta, joka ei vielä usko Jeesukseen. 

 

F. JEESUS JA SAMARIALAINEN NAINEN 

Tavoite 6. Selitä, miten Jeesus oli elävä vesi samarialaiselle naiselle. 

    Lue jakeet 4:1–42. Jeesuksen aikana juutalaiset halveksivat samarialaisia, mutta Jeesus kohteli 

rikkaita, köyhiä ja eri rotuihin kuuluvia yhtäläisellä tavalla. Samarialainen nainen erosi jyrkästi 

Nikodemoksesta. Nikodemos oli hyvä ihminen, mutta hänen oli uskottava Jeesukseen ennen kuin 

hän voisi saada ikuisen elämän. Tällä naisella sen sijaan oli vakavia moraalisia ongelmia. Jeesus 

tiesi, että monet olivat torjuneet hänet syntisen elämäntyylin takia, mutta Jeesus tahtoi pelastaa 

hänet. Kuten oli Nikodemoksen kanssa, usko Jeesukseen pelasti myös hänet. Jeesus sanoi naiselle, 

että hän voi antaa hänelle elämän vettä, jolla hän voi tyydyttää henkensä janon. Vaikka Jeesus tunsi 

naisen elämän, hän ei saattanut naista kiusalliseen asemaan. 

    Johanneksen evankeliumissa sanaa elämä on käytetty ainakin 36 kertaa. Näistä 17 kertaa sitä 

käytetään ikuisuus-sanan kanssa. Olemme lukeneet, että Jeesuksella oli elämä itsessään (Joh. 1:4) ja 

niillä, jotka uskovat häneen ja ovat syntyneet uudesti, on ikuinen elämä (Joh. 3:5, 15–16, 36). 

Jeesus antaa iankaikkisen elämän vettä niille, jotka haluavat sitä (Joh. 4:14). 

    Yksi huomattava näkökohta samarialaisen naisen ja Jeesuksen tapaamisessa oli se, että nainen ei 

loukkaantunut Jeesuksen huomautuksista. Sen sijaan nainen osallistui merkittävään teologiseen 

keskusteluun. Hän muun muassa puhui omista jumalanpalvelustavoistaan. Jeesus vastasi, että 

jumalanpalveluksen paikat ja tavat eivät olleet tärkeimpiä asioita. Hän opetti naiselle yhden 

toimintansa suurimmista ilmoituksista: kuka Jumala on ja miten häntä palvotaan. Jeesus opetti, että 

Jumala on Henki ja että ihmisten tulee palvoa häntä sellaisena kuin hän on. 

    Seurakunnan jäsenyys ja uskonnolliset tavat yksin eivät miellytä Jumalaa. Jumalaa tyydyttää vain 

aito jumalanpalvelus. Aidon jumalanpalveluksen täytyy olla yhtäpitävä Raamatun opetuksen 

kanssa, ja sen täytyy alkaa syvältä sydämestämme. Hengellisen palvonnan täytyy myös olla 

rehellistä ja sopusoinnussa Pyhän Hengen kanssa. 

    Samarialainen nainen ymmärsi, että Jeesus ei ollut mikään tavallinen mies, sillä ei yksikään 

tavallinen ihminen voinut puhua niin kuin hän. Kun Jeesus sanoi, että hän oli luvattu Pelastaja, 
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nainen uskoi häntä ja juoksi kyläänsä kertomaan ihmisille, että Messias oli tullut heidän 

kaupunkiinsa. Ihmiset ryntäsivät katsomaan Jeesusta. 

    Jeesus viipyi heidän luonaan pari päivää ja opetti heille pelastuksen tietä. Myöhemmin ihmiset 

sanoivat naiselle: ”Emme usko enää vain sinun puheesi perusteella, sillä me olemme itse kuulleet ja 

tiedämme, että tämä mies todella on maailman Vapahtaja” (jae 42). 

    Meidän täytyy itse uskoa Jeesukseen ja kohdata hänet henkilökohtaisesti. Tämä on mahtava 

totuus, joka erottaa kristinuskon muista uskonnoista. Ihmiset kuulivat Jeesuksesta ensin naiselta. 

Mutta se ei ollut tarpeeksi. Ehkä sinä olet kuullut Jeesuksesta vanhemmiltasi, pastorilta tai 

ystävältäsi. Mutta ei riitä, että vain kuulet Jeesuksesta tai opiskelet hänestä. Sinun täytyy kohdata 

hänet henkilökohtaisesti hänen valitsemallaan tavalla: rukouksessa, Raamatun tutkimisen kautta tai 

jumalanpalveluksessa. Jos etsit Jeesusta, tulet löytämään hänet!  

 

Tehtävä 

13   Opettele ulkoa Joh. 4:24. 

14   Mitä kyläläiset sanoivat Jeesuksesta sen jälkeen, kun hän oli opettanut heitä? 

a)    Hän oli hyvä mies, joka antoi vettä janoisille ihmisille. 

b)    Hän oli maailman Pelastaja. 

c)    Hän oli profeetta, joka tiesi kaiken ihmisistä. 

 

15   Jotta Jumala hyväksyy sinut, sinun täytyy 

a)    henkilökohtaisesti uskoa Jeesukseen omana Pelastajanasi. 

b)    olla syntynyt kristityistä vanhemmista. 

c)    kuulla Jeesuksesta pastorilta tai ystävältä. 

 

G. JEESUS PARANTAA VIRKAMIEHEN POJAN 

Tavoite 7. Selitä, miten virkamiehen pojan parantaminen on osoitus Jeesuksen herruudesta. 

    Lue jakeet 4:43–54. Oletko koskaan pyytänyt Jeesusta parantamaan ketään?  Eräs virkamies 

pyysi Jeesusta parantamaan hänen poikansa. Mutta Jeesus ei mennytkään pojan luo, vaan sen sijaan 

hän ainoastaan sanoi isälle, että poika tulee terveeksi, niin isä uskoi Jeesuksen sanat. Ennen kuin isä 

ehti kotiin saakka, hänen palvelijansa tulivat häntä vastaan ja kertoivat, että poika oli parantunut 

hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut ”sinun poikasi elää”. On mahtavaa tietää, että Jeesuksella on 

edelleen sama voima niin kuin hänellä on aina ollut. Me voimme parantua sairaudesta vain 

rukoilemalla ja uskomalla Jeesuksen sanoja. 

 

Tehtävä 

16   Millä tavalla Jeesus paransi virkamiehen pojan? 

a)    Hän lähetti jotain lääkettä. 

b)    Hän teki maagisen taian. 

c)    Hän sanoi, että poika tulee terveeksi, ja virkamies uskoi. 
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Tarkista vastauksesi 

 

1   b) Hän ilmoitti kirkkautensa, ja hänen oppilaansa uskoivat häneen. 

3   c) Että hänen ruumiinsa oli temppeli ja hän kuolisi ja nousisi haudasta kolmen päivän kuluttua. 

2   a) Hän ajoi kauppiaat ja rahanvaihtajat pois. 

7   a) Hän antoi Poikansa pelastamaan meidät. 

4   b) Ei kukaan voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei hän synny uudesti. 

10 c) Me emme pelastu. 

5   a) syntymistä Jumalasta uskomalla Jeesukseen ja ottamalla hänet vastaan Pelastajana. 

11 b) Ruumiimme kuolee, mutta me siirrymme elämään Jumalan kanssa ikuisesti. 

14 b) Hän oli maailman Pelastaja. 

16 c) Hän sanoi, että poika tulee terveeksi, ja virkamies uskoi. 

15 a) henkilökohtaisesti uskoa Jeesukseen omana Pelastajanasi. 
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OPPITUNTI 3 

JOHANNES 5–7 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Tunnusteko Betesdan altaalla 

B.   Pojan auktoriteetti 

C.   Lisää Jeesuksen tekemiä ihmeitä 

D.   Ihmiset etsivät elämän leipää 

E.   Ikuisen elämän sanat 

F.    Jeesus ja hänen veljensä 

G.   Lehtimajanjuhlilla 

H.   Onkohan hän Messias? 

I.     Ihmisten mielipiteet jakautuvat 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 
1. Selitä altaalla maanneen miehen parantamisen merkitys. 

2. Kuvaile, minkä auktoriteetin Isä Jumala on antanut Pojalle. 

3. Pohdi viidentuhannen ruokkimisihmettä, ja selitä, miten Jeesuksen käveleminen veden päällä on 

osoitus hänen jumaluudestaan. 

4. Selitä, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kuvasi itseään elämän leipänä. 

5. Kerro, mitä ihmisen on tehtävä, että hänellä on ikuinen elämä. 

6.   Selitä kärsivällisyyden merkitystä silloin, kun ollaan tekemisissä uskosta osattomien kanssa. 

7. Kuvaile kolmea kansanomaista asennetta Jeesusta kohtaan, ja selitä Jeesuksen opetusta juhlilla.  

8.  Selitä, miksi Jeesus jatkoi toimintaansa huolimatta hänen vihamiehistään. 

9.  Tunnista tavat, joilla Jeesus toteutti Messiasta koskevat ennustukset. 

 

A. PARANTAMINEN ALTAALLA  

Tavoite 1. Selitä, mikä on altaalla maanneen miehen parantamisen merkitys. 

    Lue jakeet 5: 1–18. Luvussa viisi kerrotaan miehestä, joka oli ollut sairas 38 vuotta, mutta jonka 

toivo paranemisesta oli vielä vahva. Jerusalemissa oli vesiallas, jossa ihmiset odottivat 

parantumista. Kun enkeli kuohutti vettä, niin ensimmäinen ihminen, joka ehti veteen, tuli terveeksi. 

Tämä mies ei kuitenkaan koskaan päässyt altaaseen niin pian, että olisi tullut terveeksi. Mutta 

keskusteltuaan miehen kanssa Jeesus paransi hänet. 

    Jotkut uskonnollisista johtajista vihastuivat, koska Jeesus oli parantanut miehen sapattina. 

Juutalaiset nimittäin pitivät sapattia jumalanpalveluspäivänä, eivätkä sallineet, että mitään työtä 

tehdään tuona päivänä. Nämä johtajat olivat enemmän huolissaan siitä, että Jeesus rikkoi heidän 
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uskonnollista sääntöään kuin valtavasta ihmeestä, jonka Jeesus teki muuttaessaan miehen elämän. 

He ajattelivat enemmän tapojaan kuin apua tarvitsevaa miestä. On totta, että yksi päivä viikosta 

tulee erottaa jumalanpalvelusta varten, mutta on yhtä lailla tärkeää auttaa hädässä olevia ihmisiä. 

 

Tehtävä 

1    Mitä avuton mies odotti Betesdan altaalla? 

a)   Hän halusi juoda vettä. 

b)   Hän halusi tulla terveeksi. 

c)   Hän halusi kylpeä. 

 

2   Uskonnolliset johtavat vihastuivat, koska 

a)  heille ei oltu maksettu rahaa parantumisesta. 

b)  lääkäri ei toimittanut parantamista. 

c)  Jeesus paransi miehen sapattina. 

 

B. POJAN AUKTORITEETTI 

Tavoite 2. Kuvaile, minkä auktoriteetin Isä Jumala on antanut Pojalle. 

    Lue jakeet 5:19–29. Jumala antoi Pojalleen Jeesukselle voiman ja oikeuden parantaa sairaita, 

herättää kuolleita, antaa syntejä anteeksi sekä tuomita maailmaa. Jakeessa 24 on valtava lupaus: 

niitä, jotka kuulevat Jeesuksen sanat ja uskovat häneen, ei tuomita heidän synneistään. He ovat 

saaneet syntinsä anteeksi ja ikuisen elämän (Joh. 17:3). He eivät joudu Jeesuksen eteen 

tuomittaviksi, sillä he ovat uskoneet häneen Pelastajanaan. 

 

Tehtävä 

3    Opettele ulkoa Joh. 5:24. 

4    Keitä Jeesus ei tuomitse heidän syntiensä takia? 

a)   Niitä, jotka ovat olleet kirkon jäseniä. 

b)   Niitä, jotka eivät ole koskaan tehneet pahaa. 

c)   Niitä, jotka ovat kuulleet Jeesuksen sanat ja uskoneet häneen ja Jumalaan. 

 

Jeesuksen todistajat 

    Johannes 5:30–47 puhuu Jeesuksen todistajista. Jeesuksen todistaja on se, joka puhuu hänestä ja 

osoittaa kuka hän on. Kaikki tässä luvussa olevat todistajat todistavat, että Jeesus on Jumalan Poika. 

    Johannes Kastaja oli yksi näistä todistajista (jae 33). Teot, joita Jeesus teki, todistivat hänestä (jae 

36) ja osoittivat, että hän oli Jumalan Poika. Myös Isä todisti (jae 37). Sitten kirjoitettu Jumalan 

sana oli todistaja (jae 39). Jeesus ei ollut tavallinen mies. Hän oli Isän lähettämä, joka pelastaa ja 

antaa ikuisen elämän. 
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C. LISÄÄ JEESUKSEN TUNNUSTEKOJA 

Tavoite 3.  Pohdi viidentuhannen ruokkimisihmettä, ja selitä, miten Jeesuksen käveleminen 

veden päällä oli osoitus hänen jumaluudestaan. 

 

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä 

    Lue jakeet 6:1–15. Matteus, yksi Jeesuksen opetuslapsista, kertoo enemmän tästä 

ruokkimisihmeestä evankeliuminsa 14. luvussa. Jeesus ja hänen oppilaansa olivat menneet 

yksinäiseen paikkaan päästäkseen eroon kansanjoukoista. Mutta ihmiset seurasivat häntä tuoden 

sairaita mukanaan, että hän parantaisi heidät. Kun Jeesus näki heidät, hän sääli heitä ja paransi 

sairaat. Oli jo myöhä. Kaikki olivat nälkäisiä, mutta siellä ei ollut mitään paikkaa, josta olisi voinut 

saada syötävää. Mutta Jeesus tiesi, mitä hän aikoi tehdä. Hän osoitti, että hän kykenee huolehtimaan 

heidän tarpeistaan. 

    Siellä oli poika, jolla oli mukanaan eväät: viisi leipää ja kaksi pientä kalaa. Poika antoi eväänsä 

Jeesukselle, joka siunasi ne, ja ruokaa riitti kaikille. Syömässä oli noin viisituhatta miestä ja lisäksi 

naisia ja lapsia. Me emme koskaan häviä, kun annamme Jumalalle sitä, mitä meillä on. Hän antaa 

takaisin paljon enemmän, mitä me annamme hänelle. 

    Ruoka alkoi lisääntyä sen jälkeen, kun Jeesus oli kiittänyt Jumalaa siitä, mitä hänellä oli. Kun me 

kiitämme Jumalaa siitä, mitä hän on antanut meille, hän tekee sen riittäväksi täyttämään meidän 

tarpeemme. Myös opetuslapset auttoivat tässä ihmeessä. Kun he saivat murretun leivän Jeesuksen 

käsistä, se moninkertaistui ja täytti ihmisten tarpeen. Jumalan sanaa kutsutaan joskus leiväksi ja 

ruuaksi. Kun me jaamme hänen sanaansa muiden kanssa, Jumala siunaa sen niin, että se tyydyttää 

hengellisesti nälkäisen ihmisen. 

    Jeesus teki asiat aina järjestyksessä. Hän käski opetuslapsia järjestämään ihmiset aterioimaan, 

niin että suuri ihmisjoukko voitiin ruokkia ilman sekasortoa. Syömisen jälkeen hän käski 

opetuslapsia keräämään tähteet opettaen, että ruokaa ei pidä tuhlata. 

    Väki oli ihmeissään tästä tunnusteosta. Jumalan lupaaman Messiaan tuli olla Mooseksen 

kaltainen. Jeesus oli yliluonnollisella tavalla ruokkinut suuren kansanjoukon autiomaassa. Ihmiset 

uskoivat, että hänen täytyi olla sen profeetan, Messiaan. Kansa halusi tehdä hänestä kuninkaan. 

    Mutta ei Jeesus ollut tullut kukistamaan Rooman hallitusta, eikä tullut maansa hallitsijaksi. Sen 

sijaan hän oli tullut kukistamaan synnin ja pimeyden vallan. Hän tulisi olemaan monen ihmisen 

Herra ja Kuningas, mutta hänen valtakuntansa oli hengellinen, ei poliittinen. Ihmiset eivät 

kuitenkaan ymmärtäneet sitä, joten hän vetäytyi vuorelle yksinään. 

 

Tehtävä   

5     Kiitätkö sinä Jumalaa ennen kuin käyt syömään? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

6    Minkä tunnusteon Jeesus teki pojan viidellä leivällä ja kahdella kalalla? 

a)   Hän teki ruokaa, joka riitti kahdelletoista opetuslapselle. 

b)   Hän teki kaksitoista täyttä vakallista ruokaa. 

c)   Hän teki ruokaa, joka riitti 5 000 miehelle sekä naisille ja lapsille. 
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7    Kun Jeesus oli ruokkinut ihmiset, he halusivat 

a)   tehdä parannuksen synneistään ja pelastua. 

b)   kruunata Jeesuksen maan kuninkaaksi. 

c)   hyväksyä Jeesuksen hengelliseksi johtajakseen. 

 

Jeesus kävelee veden päällä 

    Lue jakeet 6:16–21. Kun opetuslapset lähtivät illalla ylittämään Galilean järveä, Jeesus ei ollut 

heidän kanssaan. Järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat soutaneet noin 5 – 

6 kilometriä, he näkivät Jeesuksen kävelevän veden päällä ja lähestyvän venettä. Silloin he 

pelästyivät, mutta Jeesus sanoi heille: ”Minä se olen, älkää pelätkö.” Kuka voi kävellä veden päällä, 

ellei Jeesus, sillä hän on Jumalan Poika. 

    Jeesuksen tuloa veneeseen voidaan verrata Jeesuksen tulemista meidän elämäämme. Jeesuksen 

kanssa olemme turvassa elämämme vaikeuksien myrskyissä. Hän ottaa pois pelkomme ja antaa 

tilalle rauhan. Daavid, Israelin kuningas, kirjoitti: ”Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja 

pelasti hänet kaikista ahdistuksista” (Ps. 34:7). 

 

Tehtävä 

8   Onko Herra koskaan ottanut pois pelkosi, antanut sinulle rauhan tai vapauttanut sinut 

vaikeuksista? Kiitä häntä siitä. 

 

D. IHMISET ETSIVÄT ELÄMÄN LEIPÄÄ 

Tavoite 4. Selitä, mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kuvasi itseään elämän leipänä.  

    Lue jakeet 6:22–59. Jeesus oli kovin suosittu, sillä kansanjoukot seurasivat häntä, minne ikinä 

hän meni. He ajattelivat, että hän oli juuri sellainen ihminen, jonka he tarvitsivat kuninkaakseen. 

Ihmeiden voimallaan hän kykenisi parantamaan kaikki sairaat, ruokkimaan ihmiset, eikä heidän 

tarvitsisi tehdä työtä. 

    Siihen aikaan Jeesuksen koti oli Kapernaumissa, Galilean järven läntisellä rannalla. 

Kansanjoukko, joka oli halunnut tehdä hänestä kapinaliikkeen johtajan, seurasi häntä sinne. Mutta 

Jeesus ei ottanut huomioon heidän tarjoustaan. Myöhemmin, hänen vihamiehensä syyttivät häntä 

kapinahankkeen lietsomisesta, mutta ihmiset tiesivät, kuinka älytön tuo syytös oli. 

 

Tehtävä 

9    Kansanjoukko seurasi Jeesusta hänen kotiinsa, joka sijaitsi 

a)   Kapernaumissa, Välimeren rannalla. 

b)   Kapernaumissa, Galilean järven rannalla. 

c)   Nasaretissa. 

 

    Jeesus opetti, että Jumala haluaa ihmisten uskovan häneen. Vaikka kansa halusi Jeesuksen 

ruokkivan heitä mannalla, hän antoi heidän ymmärtää, että hänellä oli jotain parempaa. Hän oli itse 

Elämän Leipä, jonka Jumala oli lähettänyt taivaasta. 
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    Jotkut kuulijat eivät ymmärtäneet, kun Jeesus sanoi, että heidän täytyy syödä hänen lihaansa ja 

juoda hänen vertansa. Tämä oli esimerkki hänen kuvaannollisesta kielestään. Jeesus tarkoitti, että 

ihmisten täytyy ottaa hänet elämäänsä niin kuin he ottivat ruokaa ruumistaan varten. Ruoka antoi 

heille fyysisen elämän. Hän antaisi heille ikuisen elämän. 

    Myöhemmin Jeesus antoi opetuslapsilleen leipää sekä viiniä ja sanoi heille, että ne edustavat 

hänen ruumistaan ja vertansa. Hän sanoi myös, että he muistavat hänen kuolemansa joka kerta, kun 

he yhdessä nauttivat leipää ja viiniä. Niinpä tänä päivänä meillä on Herran ehtoollinen, joka 

muistuttaa meitä Jeesuksen kuolemasta. 

 

Tehtävä 

10  Opettele ulkoa Joh. 6:29. 

11  Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi: ”Ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa,  

      teillä ei ole elämää itsessänne” (jae 53)? 

a)   Ihmisten täytyy oikeasti syödä hänen lihaansa. 

b)   Ihmisten täytyy juoda hänen todellista vertansa. 

c)   Ihmisten täytyy ottaa hänet elämäänsä niin kuin he ottavat ruokaa, kun he syövät. 

 

12  Pyhän ehtoollisen tarkoitus on 

a)  pelastaa meidät synnistä. 

b)  osoittaa, että me olemme seurakunnan jäseniä. 

c)  edustaa Jeesuksen ruumista ja verta, että uskovat muistavat Jeesuksen kuoleman. 

 

E. IANKAIKKISEN ELÄMÄN SANAT 

Tavoite 5. Ota selville, mitä ihmisen täytyy tehdä saadakseen iankaikkisen elämän. 

    Lue jakeet 6: 60–71. Jotkut, niistä jotka lähtevät seuraamaan Jeesusta tänä päivänä, saattavat 

loukkaantua ja kääntyä pois hänestä. Jeesus kysyi opetuslapsilta, haluavatko hekin jättää hänet. 

Pietari vastasi: ”Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat” (jae 68). 

    Omistaaksemme ikuisen elämän, meidän täytyy tuntea Jeesus, eikä vain tietää hänestä. Monet 

ihmiset tietävät Jeesuksesta tuntematta häntä henkilökohtaisesti heidän Pelastajanaan. Jeesus 

rukoili: ”Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan tosi Jumalan ja Jeesuksen 

Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt” (Joh. 17:3). 

    Tunnetko sinä Jeesuksen omana Pelastajanasi? Jos et, niin rukoile nyt ja tunnusta syntisi hänelle 

ja pyydä Jumalaa pelastamaan sinut. Sinun toivosi pelastua ei perustu siihen, mitä sinä olet tehnyt 

vaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi. 

 

Tehtävä 

13   Opettele ulkoa Joh. 17:3. 
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14   Mitä sinun pitää tehdä, että pelastut? 

a)    Sinun pitää uskoa, että Jeesus kuoli puolestasi ja uskoa häneen Pelastajanasi. 

b)    Sinun pitää tietää Jeesuksesta. 

c)    Sinun pitää suorittaa tämä kurssi. 

 

F. JEESUS JA HÄNEN VELJENSÄ 

Tavoite 6. Selitä, mitä merkitsee kärsivällisyys silloin, kun ollaan tekemisissä uskosta osattomien 

kanssa. 

    Jakeissa 7:1–9 kerrotaan, mitä eri ihmiset ajattelivat Jeesuksesta. Jotkut eivät halunneet uskoa 

häneen. Toisia sokaisi heidän omat ideansa, jotka eivät käyneet yksiin Jeesuksen opetuksen kanssa. 

Jotkut vihasivat häntä sen takia, että hän saarnasi syntiä vastaan. 

    Tähän aikaan Jeesuksen omat veljet eivät vielä uskoneet, että hän oli Messias. Myöhemmin he 

uskoivat. Monet Jeesuksen vihamiehet kääntyivät hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Samalla 

tavalla jotkut niistä, jotka ovat evankeliumin vihollisia nyt, saattavat uskoa Jeesukseen, jos me 

rukoilemme heidän puolestaan. Jeesus kehotti seuraajiaan rakastamaan heidän vihollisiaan ja 

rukoilemaan heidän puolestaan. 

 

G. LEHTIMAJAJUHLILLA 

Tavoite 7. Kuvaile kolmea kansanomaista asennetta Jeesusta kohtaan, ja selitä Jeesuksen opetusta.  

    Lue jakeet 7:10–24. Tämän luvun seitsemässä jakeessa kerrotaan, että Jeesus oli vaarassa. (Tutki 

jakeita 1, 13, 19, 25, 30, 32 ja 44). Vaarasta huolimatta hän jatkoi opettamista ja meni Jerusalemissa 

järjestettyyn uskonnolliseen juhlaan. 

    Nykyään monet Jeesuksen seuraajista ovat vaarassa maissa, joissa kristinuskon harjoittaminen on 

lain vastaista. Meidän tulee rukoilla, että Jumala antaa heille rohkeutta jatkaa opettamista, 

saarnaamista ja todistamista. 

    Jeesuksen opetukset hämmästyttivät juutalaisten johtajia, sillä he tiesivät, että hän ei ollut käynyt 

heidän koulujaan. Totuudet, joita hän opetti, tulivat Jumalalta.  

    Jae 17 osoittaa, että jos me haluamme tehdä sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, hän antaa 

meidän tietää totuuden. Monet ihmiset, jotka eivät usko evankeliumia, eivät kykene tunnistamaan 

totuutta, koska he eivät ole halukkaita tottelemaan Jumalaa. Mutta jotkut, jotka eivät usko, että 

Jumala on olemassa, ovat löytäneet hänet, kun he ovat rukoilleet vilpittömästi. 

 

Tehtävä 

15   Tunnetko ihmisiä, jotka torjuvat evankeliumin. 

16   Joko kaikki sinun veljesi ja sisaresi uskovat Jeesukseen? Rukoile heidän puolestaan. 

    Jotkut juutalaiset valittivat, että Jeesus oli parantanut sairaita sapatin päivänä. Joskus joku laki 

saattaa näyttää olevan ristiriidassa toisen lain kanssa. Jeesus opetti, että kun näin tapahtuu, meidän 

tulee noudattaa sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Esimerkiksi laki sanoi, että sapattina ei saanut 

tehdä mitään työtä; se sanoi myös, että jokainen poikalapsi oli ympärileikattava kahdeksantena 

päivänä. Jos kahdeksas päivä oli sapatti, ihmiset rikkoivat sapattikäskyä noudattaakseen 

ympärileikkauksen lakia. Jeesus opetti, että rakkauden laki oli tärkeämpi kuin sapattikäsky.  
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Tehtävä 

17   Jeesuksen opetus oli niin erinomaista, koska 

a)    hän oli saanut opetusta korkeakouluissa. 

b)    papit ja fariseukset olivat opettaneet häntä. 

c)    hänen opetuksensa oli Jumalasta. 

 

18   Rukoile pelastumattomien ystäviesi puolesta, että Jumala auttaisi heitä näkemään evankeliumin 

totuuden ja palvelisivat häntä. 

19   Rukoile vaarassa olevien Jeesuksen seuraajien puolesta. 

 

H. ONKO HÄN MESSIAS? 

Tavoite 8. Selitä, miksi Jeesus jatkoi työtään välittämättä vihamiehistään. 

    Lue jakeet 7:25–31. Ihmiset olivat yllättyneitä, kun he näkivät Jeesuksen opettavan temppelissä, 

sillä he tiesivät, että uskonnolliset johtajat yrittivät tappaa hänet. Mutta johtajat eivät voineet tappaa 

häntä ennen Jumalan asettamaa määräaikaa. Jeesus tiesi, että Jumala oli lähettänyt hänet ja auttaisi 

häntä viemään työnsä päätökseen. Niin hän jatkoi opettamista temppelissä. Jeesus tiesi hänen 

sanojensa vaikutuksen vastaanottavaisissa sydämissä. Koska hän seurasi Isän tahtoa, monet 

uskoivat häneen ja saivat kokea yltäkylläisen elämän, jonka hän oli luvannut. 

 

Tehtävä 

20   Mitä johtajat halusivat tehdä Jeesukselle? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21   Kuka oli Jeesuksen lähettänyt? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22   Onko aina helppoa tehdä sitä, mitä Jumala haluaa sinun tekevän? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23   Kuka pitää sinusta huolen, olkoon asia mikä tahansa? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Temppelipalvelijoita lähetetään pidättämään Jeesus  

    Lue jakeet 7:32–36. Se, että yhä useammat uskoivat Jeesukseen, vaikutti fariseuksissa päätöksen 

tappaa hänet. Jeesus tiesi heidän aikomuksensa; hän oli tullut maan päälle kuollakseen syntiemme 

edestä. Viitaten kuolemaansa, Jeesus sanoi menevänsä paikkaan, jonne he eivät voineet seurata 

häntä. Silloin hänen työnsä olisi viety päätökseen ja hän palaisi taivaaseen Isänsä luo. Ne, jotka 

seuraavat häntä, tulevat olemaan kuolemansa jälkeen hänen kanssaan kirkkaudessa. 
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Tehtävä 

24   Mistä tiedämme, että Jeesuksella oli vihamiehiä? 

a)   Ylipapit halusivat tappaa hänet. 

b)   Roomalainen maaherra lähetti sotilaat pidättämään hänet. 

c)   Väkijoukot halusivat tappaa hänet. 

 

Elävän veden virrat 

    Jeesus sanoi: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon” (Joh. 7:37). Olemme jo 

nähneet, että Jeesus vertasi pelastusta elävään veteen. Jae 39 sanoo selvästi, että tässä vettä 

verrataan Pyhään Henkeen, joka annetaan uskoville sen jälkeen, kun he ovat uskoneet. Ihmisellä, 

joka uskoo Pelastajaan, tulee olla halu täyttyä Pyhällä Hengellä. Apostolien teoissa näemme, että 

uskovat täyttyivät Pyhällä Hengellä koettuaan pelastuksen.  

 

Tehtävä 

25  Kun Jeesus sanoi: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon”, hän puhui 

a)   pelastuksesta, jota hän kutsui elämän vedeksi. 

b)  Pyhästä Hengestä, joka annetaan uskoville sen jälkeen, kun he ovat pelastuneet. 

c)   Jordanin virran vedestä. 

 

I. MIELIPITEET JAKAUTUVAT 

Tavoite 9. Tunnista tavat, joilla Jeesus toteutti Messiasta koskevat ennustukset. 

    Lue jakeet 7:40–44. Ihmisillä oli erilaisia mielipiteitä Jeesuksesta, niin kuin heillä on nykyäänkin. 

Ne olivat oikeassa, jotka sanoivat, että hän oli profeetta, jonka Jumala oli luvannut, Messias, 

Jumalan Poika. 

    Jeesus asui Galileassa, mutta hän syntyi Betlehemissä, Juudeassa. Sekä Luukas että Matteus 

luettelevat Jeesuksen esi-isät ja osoittavat, että hän oli Daavidin jälkeläinen. Hän täytti Messiasta 

koskevat profetiat. 

 

Tehtävä 

26   Missä Messiaan piti syntyä ihmisten puheiden mukaan? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27   Missä Jeesus syntyi? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28   Oliko Jeesus Daavidin jälkeläinen? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Uskonnollisten johtajien epäusko 

    Lue jakeet 7:45–52. Fariseukset halusivat, että Jeesus pidätetään, varsinkin kun 

temppelipalvelijat tunnustivat: ”Ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavalla kuin hän.” Ei kukaan 

voinut puhua niin kuin Jeesus, koska hän oli Jumala ihmisen muodossa. Meidän tulisi oppia siitä, 

mitä Jeesus sanoo monista elämän näkökulmista ja asettaa hänen opetuksensa kaiken sen 

yläpuolelle, mitä muut sanovat. Uskonnollisilla johtajilla oli tilaisuus uskoa totuus, mutta he 

torjuivat sen.    

 

Tehtävä 

29   Mitä temppelipalvelijat todistivat Jeesuksesta? 

a)    ”Ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän.” 

b)   ”Ei mitään profeettaa koskaan tule Galileasta.” 

c)    ”Kuinka tämä mies tietää niin paljon, vaikka hän ei ole käynyt koulua?” 

   

 

 

Tarkista vastauksesi 

 
1   b) Hän halusi tulla terveeksi. 

4   c) Niitä, jotka ovat kuulleet Jeesuksen sanat ja uskoneet häneen ja Jumalaan. 

2   c) Jeesus paransi miehen sapatin päivänä. 

11 c) Ihmisten täytyy ottaa hänet elämäänsä niin kuin he ottavat ruokaa, kun he syövät.  

6   c) Hän teki ruokaa, joka riitti 5 000 miehelle sekä naisille ja lapsille. 

12 c) edustaa Jeesuksen ruumista ja verta, niin että uskovat muistavat Jeesuksen kuoleman. 

7   b) kruunata Jeesuksen maansa kuninkaaksi. 

9   b) Kapernaum, Galilean järven rannalla. 

14 a) Sinun täytyy uskoa, että Jeesus kuoli puolestasi ja uskoa häneen sinun Pelastajanasi. 

24 a) Ylipapit halusivat tappaa hänet. 

17 c) Hänen opetuksensa oli Jumalasta. 

25 b) Pyhästä Hengestä, joka annetaan uskoville sen jälkeen, kun he ovat pelastuneet. 

20 Tappaa hänet. 

26 Betlehem. 

21 Jumala. 

27 Betlehem. 

22 Ei 

28 Kyllä 

23 Jumala 

29 a) ”Ei koskaan ole ihminen puhunut sillä tavoin kuin hän.”



36 

 

JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 8 

OPPITUNTI 4 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 
A.   Aviorikoksesta tavattu nainen 

B.   Jeesus, maailman valo 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Pohdi Jeesuksen näkemystä syntien anteeksisaamisesta. 

2. Selitä, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän kuvaa itseään maailman valona. 

 

A. AVIORIKOKSESTA TAVATTU NAINEN 

Tavoite 1. Pohdi Jeesuksen näkemystä syntien anteeksisaamisesta. 

    Lue jakeet 8:1–11. Jeesus antoi hyvän säännön toisten tuomitsemisesta. Hän sanoi aviorikoksesta 

tavatun naisen syyttäjille: ”Joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä” (Joh. 

8:7). Antamatta vastausta Jeesukselle naisen syyttäjät lähtivät häpeissään ja hävinneinä. 

    Jeesus oli ainoa, joka ei ollut tehnyt syntiä. Sen sijaan, että hän olisi tuominnut naisen, hän pelasti 

naisen elämän ja antoi hänen syntinsä anteeksi. Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, äläkä enää tee syntiä.” 

Jeesus antaa mahdollisuuden vastustaa syntiä hänen sanansa avulla ja Pyhän Hengen voimalla. 

 

Tehtävä 

1   Opettele Joh. 8:7 ulkoa. Kun sinusta tuntuu, että haluaisit arvostella jota kuta, siteeraa tätä jaetta   

     itsellesi. 

2   Rukoile, että ne jotka pyytävät Jumalalta anteeksiantoa, pysyvät poissa synnin tekemisestä. 

 

B. JEESUS, MAAILMAN VALO 

Tavoite 2. Selitä, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän kuvaa itseään maailman valona. 

    Lue jakeet 8: 12–20. Tapahtuman jälkeen Jeesus sanoi ihmisille olevansa maailman valo. 

Raamattu yhdistää usein synnin tekemisen ja pimeyden. Jeesus, kuin kirkas valo, näyttää meille 

syntimme ja tien siitä ulos. Hän näyttää myös tien taivaaseen. Mutta me emme voi olla hänen 

kanssaan kirkkaudessa, ellei meidän syntejämme ole annettu anteeksi. Tämä anteeksiantamus antaa 

meille mahdollisuuden uuteen elämään, jota voimme nauttia Jumalan sanan periaatteiden mukaan. 

 

Tehtävä 

3   Lue uudestaan jakeet 1: 1–9. 
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4   Jeesus kutsui itseään maailman valoksi, koska 

a)   hän on todellinen valo, joka näyttää meille syntimme ja näyttää meille tien taivaaseen. 

b)   hän opetti aina päiväsaikaan, ei öisin. 

c)   hän antoi kaikille lampun, jota käytetään pimeässä. 

 

Te ette voi mennä sinne, minne minä menen 

    Lue jakeet 8: 21–30. Jeesus puhui heille vielä kuolemastaan –  tosin peitellysti –  Minne hän 

menee, sinne he eivät voi häntä seurata. Hän oli tullut taivaasta ja oli jälleen palaamassa taivaaseen. 

Mutta ensin Ihmisen Poika oli korotettava ristillä kuolemaan maailman syntien tähden. Hänen 

kuolemansa tulee vaikuttamaan uskon häneen ja sen myötä iankaikkisen pelastuksen jokaiselle 

ihmiselle maailmassa – silloin ja tulevaisuudessa. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on meidän 

uskomme perustus sekä se, että hän on meidän ja koko maailman Pelastaja. 

 

Tehtävä 

5   Lue Joh. 8:23–24 ja 28–29. 

6   Kenelle Jeesus sanoi, että Ihmisen Poika täytyy korottaa, niin kuin Mooses korotti pronssisen 

käärmeen erämaassa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

7   Lue uudestaan Joh. 3: 14–21. 

 

Vapaus ja orjuus  

    Lue jakeet 8: 31–47. Synti, olkoon mistä lähteestä tahansa, on voima, jolla on ilmiselvät 

seuraukset. Ne voivat olla moraalisia, taloudellisia, fyysisiä tai ihmissuhteisiin liittyviä 

(aviopuolisoiden tai perheen jäsenten väliset suhteet). Maanpäällisen toimintansa aikana Jeesus 

antoi syntejä anteeksi ja antoi heille toivon ja uuden huomisen. Hän haluaa tehdä saman tänä 

päivänä jokaisen kanssa, joka uskoo häneen Herrana ja Pelastajana. Seuraukset: synnin valta on 

murrettu, sydämet on puhdistettu ja uudistettu hänen läsnäolonsa vaikutuksesta. Jeesus sanoi: ”Jos 

te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden, 

ja totuus tekee teistä vapaita… Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” (Joh. 8:31–

32, 36) 

 

Tehtävä 

8   Opettele ulkoa Joh. 8:31–32, 36. 

9   Rukoile jonkun ystäväsi puolesta, joka on synnin orja, että hän löytäisi vapauden Jeesuksessa. 

 

Jeesus ja Abraham 

    Lue jakeet 8:48–59. Jeesuksen ilmoitus aiheutti hämmennystä kuulijoissa: ”Jos joku pitää minun 

sanani, ei ikinä näe kuolemaa” (jae 51). Julistuksen tarkoitus oli tuoda esiin hänen jumaluutensa ja 

että hengellinen vapaus ja pelastus löytyvät hänen nimessään. Ihmisjoukko ei pystynyt näkemään 

hänen sanojensa hengellistä merkitystä vaan liitti ne tavanomaisen arkisen elämän yhteyteen. 

Hämmennystä seurasi suuttumus ja epäilys. Jeesuksen täytyi käyttää voimakkaita perusteluja 
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(jakeet 54–55), että ihmiset tuntisivat syyllisyytensä ja tekisivät parannuksen. 

    Kun juutalaiset jälleen puhuivat Abrahamista, Jeesus sanoi heille, että Abraham iloitsi nähdessään 

Jeesuksen päivän. Hän lisäsi vielä, ”Ennen kuin Abraham syntyi, ”minä olen”” (jae 58). Kun hän 

käytti sanoja ”Minä olen” preesens-muodossa, hän käytti samoja sanoja, joita Jumala käytti 2 

Mooseksen kirjassa 3:14. Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä olen se, joka olen.” Hän sanoi 

vielä: ”Sano israelilaisille: Minä olen lähetti minut teidän luoksenne.” 

    Tämä sai jotkut johtajista raivon valtaan, että he yrittivät kivittää Jeesuksen. Mutta Jeesus lähti 

temppelistä turvallisesti, sillä ei ollut Jumalan aika, että hän kuolisi. On totta, että hän tuli 

kuollakseen meidän syntiemme tähden, mutta ei ennen Jumalan määräämää aikaa. 

 

Tehtävä 

10   Mitä Jeesus sanoi itsestään ja Abrahamista? 

a)   ”Abraham oli myös minun isäni.” 

b)   ”Minä en ole koskaan nähnyt Abrahamia.” 

c)   ”Ennen kuin Abraham syntyi, Minä olen!” 
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Tarkista vastauksesi 

   4 a) Hän on todellinen valo, joka näyttää meille syntimme ja tien taivaaseen. 

10 c) ”Ennen kuin Abraham syntyi, Minä olen!” 

  6     Nikodemos 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 9–10  

OPPITUNTI 5 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Jeesus parantaa sokeana syntyneen miehen 

B.   Hengellinen sokeus 

C.   Vertaus lammastarhasta 

D.   Jeesus, hyvä paimen 

E.   Juutalaiset torjuvat Jeesuksen 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1.    Selitä, kuinka sokeana syntyneen miehen parantaminen osoittaa uskon ja epäuskon 

kehittymisen. 

2. Määrittele uskon ja epäuskon lopulliset seuraukset. 

3.   Selitä lammastarhavertauksen merkitys. 

4.   Selitä hyvän paimenen vertauksen merkitys. 

5.   Kuvaa, mitä vaaditaan niiltä, jotka tulevat Jeesuksen luo ja mitä se merkitsee, että he kuuluvat 

Pelastajalle. 

 

A. JEESUS PARANTAA SOKEANA SYNTYNEEN MIEHEN 

Tavoite 1. Selitä, kuinka sokeana syntyneen parantamistapaus osoittaa uskon ja epäuskon 

kehittymisen. 

    Lue jakeet 9:1–12. Opetuslapset ajattelivat, että kaikki sairaudet olivat rangaistusta synnin 

tekemisestä. Mutta miksi miehen piti syntyä sokeana? Se ei voinut johtua hänen synneistään. Hän 

syntyi sokeana ennen kuin hän voi tehdä mitään syntiä. Johtuiko se ehkä hänen vanhempiensa 

tekemistä synneistä? Tällaista opetuslapset ajattelivat.   

    Jeesus sanoi, että sairaus ja kärsimys eivät suinkaan aina ole ihmisen tekemien syntien seurausta. 

Monet sairaudet johtuvat luonnollisista syistä, eikä niillä ole mitään tekemistä synnin ja 

rangaistuksen kanssa. Tämän miehen sokeus antoi Jeesukselle tilaisuuden parantaa hänet. Sen 

jälkeen riippui parantuneesta, uskoiko hän Herraan. Muut näkivät Jumalan voiman ja uskoivat 

Jeesukseen. 

    Monesti emme voi ymmärtää, miksi me kärsimme. Me yritämme korjata sairauden luonnollisia 

syitä ja huolehtia terveydestämme, mutta silti me ja meidän lapsemme voimme joutua kärsimään 

onnettomuuksien ja sairauksien johdosta. Emme tiedä kaikkia niitä syitä, miksi sairastumme tai 

miksi eräät olosuhteet aiheuttavat meille kärsimyksiä. Joskus kärsimys ja sairaus voivat olla 

seurauksia vääristä valinnoista. Jumalan sana neuvoo meitä tutkimaan sydäntämme. Voimme 

kuitenkin olla varmoja, että saamme mennä rukouksessa Herran eteen pyytämään apua vaivaamme. 

Hän ei koskaan torju meitä. 
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Tehtävä 

1.   Miksi mies syntyi sokeana? 

a)   Syntiensä takia. 

b)   Hänen vanhempiensa syntien takia. 

c)   Jotta Jumalan voima tulisi näkyviin. 

 

2    Miksi sokea ei tietänyt, kuka oli parantanut hänet? 

a)   Hän ei parantunut sokeudestaan ennen kuin hän oli mennyt peseytymään Siloamin altaalle. 

b)   Kun hän parani, hän ei kysynyt Jeesukselta, kuka hän oli. 

c)   Hän oli vieras kaupungissa. 

 

Fariseukset tutkivat parantumista 

    Lue jakeet 9:13–14. Jeesuksen vihamiehet suuttuivat, koska hän oli parantanut sokean sapattina. 

He eivät suinkaan iloinneet siitä, että sokea oli saanut näkönsä. He yrittivät vakuuttaa hänelle, että 

Jeesus oli syntinen ja lopuksi he ajoivat näkönsä saaneen miehen ulos synagogasta. 

    Näkönsä saanut mies on hyvä esimerkki meille. Hän osoitti enemmän viisautta, huomion 

keskittämistä ja oivaltamista Jumalan tarkoituksiin kuin Jeesuksen syyttäjät. Hänen perustelunsa 

eivät pystyneet vakuuttamaan uskonnollisia johtajia, että Jeesus oli Jumalasta, mutta kykeni 

kertomaan, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Niin kykenemme mekin. Lue miehen todistus jakeesta 

9:25 ”Sen tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen!” 

 

Tehtävä 

3    Opettele ulkoa Joh. 9:25. 

4    Rukoile, että Jumala auttaa sinua kertomaan muille, mitä Jeesus on tehnyt sinulle. 

 

B. HENGELLINEN SOKEUS 

Tavoite 2. Määrittele uskon ja epäuskon lopulliset seuraukset. 

    Lue jakeet 9:35–41. Synagogasta erotetuksi joutuminen oli vakava asia, melkein kuin kuoleman 

julistus. Ensin se näyttää tuntuvan ristiriitaiselta. Jeesus oli parantanut hänet, mutta ilo siitä ei 

näyttänyt kestävän, koska hän joutui epäoikeudenmukaisesti nuhdeltavaksi ja sivuun työnnetyksi 

uskonnollisten johtajien taholta. Silloin Jeesus etsi miehen rohkaistakseen häntä. Jeesus antoi 

miehen tietää, että hän oli Pelastaja. Mies uskoi ja kumartui palvomaan Jeesusta. 

    Jeesus puhui hengellisestä sokeudesta. Fariseuksia voitiin moittia hengellisestä sokeudesta, koska 

he kieltäytyivät hyväksymästä totuutta, jota Jeesus opetti. Mutta sokea kerjäläinen uskoi Jeesukseen 

ja sai näkönsä sekä pelastui synneistään. 

    Kun me uskomme Jeesukseen, hengellinen sokeus poistuu sydämestämme. Kun me rukoilemme 

ja tutkimme Raamattua, ymmärrämme enemmän ja kasvamme hengellisesti. Psalmi 119:18 

sanoo: ”Poista peite silmiltäni, jotta voin katsella opetuksesi ihmeitä.” 

 



42 

 

Tehtävä 

5    Mistä toisenlaisesta sokeudesta Jeesus puhui? 

a)   Osittaisesta sokeudesta, jolloin ihminen tarvitsee silmälasit. 

b)   Niiden hengellisestä sokeudesta, jotka eivät usko Jeesukseen.    

c)   Värisokeudesta. 

 

6    Mitä meidän tulee tehdä, että parannumme hengellisestä sokeudesta? 

a)   Meidän pitää uskoa henkilökohtaisesti, että Kristus on meidän Pelastajamme.  

b)   Meidän pitää liittyä seurakunnan jäseneksi. 

c)   Jonkun täytyy sivellä tahnaa silmillemme. 

 

C. VERTAUS LAMMASTARHASTA 

Tavoite 3. Selitä lammastarhavertauksen merkitys. 

    Lue jakeet 10:1–10. Vertaus on lyhyt kertomus, jossa käytetään tavallisia asioita selittämään 

hengellisiä totuuksia. Tässä jaksossa Jeesus puhu itsestään lammastarhan ovena tai porttina. 

Raamatunmaissa paimen piti lampaitaan öisin aidatussa tarhassa suojellakseen niitä villieläimiltä. 

Sitä kutsuttiin lammastarhaksi. Sen jälkeen, kun kaikki lampaat olivat turvallisesti sisäpuolella, 

paimen istui oviaukossa ja suojeli lampaitaan. 

    Varkaat eivät yritä päästä sisään oven kautta vaan kiipeävät aidan yli varastamaan lampaita. 

Jeesus sanoi, että jotkut uskonnolliset johtajat olivat tämän kaltaisia. He eivät rakastaneet ihmisiä 

aidosti vaan halusivat saada heistä vain hyötyä.  

    Jeesus ei tullut tuhoamaan vaan antamaan yltäkylläisen elämän. Jeesuksen antama elämä on 

luonteeltaan sisäistä ja sen lähde on Jumalassa. Tällaista elämää ei ollut tarjottu koskaan eikä 

sellaista koettu aiemmin. Se voidaan kokea jo maan päällä ja se jatkuu ikuisesti taivaassa. Jeesus 

julisti itsestään: 

”Minä olen lampaiden ovi. Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat varkaita ja 

rosvoja, mutta lampaat eivät kuulleet heitä. Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle 

minun kauttani, hän pelastuu. Hän on käyvä sisälle ja ulos ja löytää laitumen.” (Joh. 

10: 7–9) 

    Jotkut ihmiset yrittävät päästä Jumalan yhteyteen profeettojen, pyhimysten ja Marian kautta tai 

liittymällä kirkkoon. Mutta Jeesus on ainoa tie. ainoa ovi pelastukseen. 

    Jeesus sanoi, että ihmisen on tultava sisään. Niin kuin ovi oli auki lampaille, niin Jeesus kutsuu 

jokaista ihmistä tulemaan hänen luokseen, että hän saisi ikuisen elämän. Jumala ei kuitenkaan 

pakota ketään tulemaan Jeesuksen luo. Kaikkien täytyy tehdä valinta omasta tahdostaan. Ne, jotka 

tulevat Jeesuksen lammastarhaan, pelastuvat. Jos ihminen ei tule sisään, hän ei voi pelastua, koska 

hän on torjunut Jeesuksen esittämän kutsun. Niin yksinkertaista se on. 
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Tehtävä 

7    Kuinka monta ovea johtaa pelastukseen? 

a)   Ovia on useita, sillä on monta uskontoa, joiden kautta voi pelastua. 

b)   On ainakin neljä ovea: Maria, pyhimykset, profeetat ja seurakunta. 

c)   On vain yksi ovi, Jeesus. 

 

D. JEESUS, HYVÄ PAIMEN 

Tavoite 4. Selitä hyvän paimenen vertauksen merkitys. 

    Lue jakeet 10: 11–21. Raamatunpäivinä paimen kulki aina lammaslauman edellä ja kutsui niitä 

kulkiessaan. Kaikki lampaat tunsivat hänen äänensä ja seurasivat häntä. Kun toinen paimen tuli 

lähelle lampaineen, ensin mainitun paimenen lampaat eivät seuranneet toista paimenta, koska ne 

tunsivat oman paimenensa äänen.     

    Jeesus on Hyvä Paimen, joka huolehtii lampaistaan ja ruokkii heitä. Hänen lampaansa ovat niitä, 

jotka uskovat häneen ja seuraavat häntä. Jeesus sanoi, että hän antaa henkensä lampaidensa 

puolesta. Hän sanoi tekevänsä sen omasta tahdostaan; eikä kukaan voisi riistää hänen henkeään. 

Tuohon aikaan jotkut juutalaiset yrittivät tappaa hänet. Kuitenkin tulossa oli päivä, jolloin hänet 

tultaisiin naulitsemaan ristille kuolemaan. 

    Kun hänen aikansa tuli kuolla, hän maksoi ristillä hinnan synnin puolesta – sinun ja minun, jopa 

ennen kuin olimme syntyneet. Mutta hän tiesi, että kuolema ei olisi hänen loppunsa. Jeesus 

sanoi: ”Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä 

minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se 

takaisin” (jakeet 17–18). Jeesus tulisi takaisin elämään ja osoittaisi valtansa kuoleman yli. Hänen 

ylösnousemuksensa osoittaisi, että hän on todella Jumala Poika. 

    Jälleen hänen sanansa saivat jotkut vihastumaan, mutta toiset uskoivat. Ne, jotka eivät uskoneet, 

eivät olleet hänen lampaitaan, mutta hänen lampaansa kuuntelivat hänen ääntään. 

 

Tehtävä 

8    Miksi Jeesus kutsui itseään hyväksi paimeneksi? 

a)   Hänellä oli monta lammasta. 

b)   Hän huolehti hyvin lampaista ja vuohista.  

c)   Hän huolehtii niistä, jotka kuuluvat hänelle. 

 

9    Miten Jeesus sanoi osoittavansa rakkautta lampailleen? 

a)   Hän ohjaisi niitä vihreille laitumille. 

b)   Hän antaisi henkensä lampaiden edestä. 

c)   Hän ohjaisi niitä hiljaisten vesien varsille. 
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E. Juutalaiset torjuvat Jeesuksen 

Tavoite 5. Kuvaile, mitä vaaditaan niiltä, jotka tulevat Jeesuksen luo ja mitä se merkitsee, että he 

kuuluvat Pelastajalle. 

    Lue jakeet 10:22–42. Jotkut halusivat tappaa Jeesuksen, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika 

(jae 36) ja antavansa ikuisen elämän seuraajilleen (jae 28). Toiset hyväksyivät hänet Paimenekseen 

ja seurasivat häntä. Meidän jokaisen on tehtävä valinta – valinta, jolla on ikuiset seuraukset. 

Tehtävä 

10   Kun Jeesus ilmoitti itsensä Hyvänä Paimenena, miten ihmiset ottivat hänet vastaan? 

a)   Jotkut halusivat tappaa hänet; toiset seurasivat häntä.  

b)   He kaikki torjuivat hänet. 

c)   He kaikki uskoivat häneen. 
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Tarkista vastauksesi 

 

1   c) Niin että Jumalan voima voidaan nähdä. 

5   b) Niiden hengellinen sokeus, jotka eivät usko Jeesukseen. 

2   a) Hän ei parantunut sokeudestaan ennen kuin hän meni peseytymään Siloamin altaalle. 

6   a) Meidän pitää uskoa henkilökohtaisesti, että Kristus on meidän Pelastajamme. 

7   c) On vain yksi ovi, Jeesus. 

9   b) Hän antaisi henkensä lampaiden edestä. 

10 a) Jotkut halusivat tappaa hänet; toiset seurasivat häntä. 

  8 c) Hän huolehtii niistä, jotka kuuluvat hänelle. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 11 

OPPITUNTI 6 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Lasaruksen kuolema 

B.   Jeesus, Ylösnousemus ja Elämä 

C.   Salajuoni Jeesusta vastaan 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Kerro, miksi Jeesus ei heti vastannut Lasaruksen sisarten avunpyyntöön. 

2. Selitä Jeesuksen antaman kuvauksen merkitystä, että hän on ylösnousemus ja elämä. 

3. Kuvaile juutalaisten johtajien reaktiota Lasaruksen kuolleista herättämisestä. 

 

A. LASARUKSEN KUOLEMA 

Tavoite 1. Kerro, miksi Jeesus ei heti vastannut Lasaruksen sisarten avunpyyntöön. 

    Lue jakeet 11: 1–16. Olemme oppineet, että Jeesuksella oli valta sairauksien yli. Seuraavaksi 

saamme nähdä, että hänellä oli valta myös kuoleman yli. Tiedämme, että lääkärit ovat saaneet 

koulutuksen auttaa sairaita määräämällä heille lääkkeitä, mutta kukaan ei koskaan ole saanut 

opetusta, miten tuoda kuollut ihminen takaisin elämään. Jeesuksella on tämä valta, koska hän on 

Jumala, kaiken elämän antaja. 

    Maria, Martta ja Lasarus asuivat Betaniassa, noin kolmen kilometrin päässä Jerusalemista. Kun 

Lasarus sairastui, hänen sisarensa lähettivät tiedon Jeesukselle. Saatuaan viestin Jeesus ei 

kuitenkaan heti lähtenyt sairaan luo. Viivyttely ei johtunut siitä, etteikö hän olisi rakastanut 

Lasarusta, vaan hänen tarkoituksensa oli herättää Lasarus henkiin. Tämän valtavan ihmeteon 

tarkoitus oli vakuuttaa ihmisille, että Jeesus on Jumala. 

    Kun Jeesus sanoi menevänsä Juudeaan, opetuslapset yrittivät estää häntä menemästä sinne, koska 

juuri siellä Jeesuksen henkeä oli uhattu. Hänen opetuslapsensa olivat huolissaan heidän Mestarinsa 

turvallisuudesta. 

 

B. JEESUS, YLÖSNOUSEMUS JA ELÄMÄ 

Tavoite 2. Selitä Jeesuksen antaman kuvauksen merkitystä, että hän on ylösnousemus ja elämä. 

    Lue jakeet 11: 17–27. Ennen kuin Jeesus saapui Betaniaan, Lasarus oli jo kuollut ja ollut 

haudattuna luolaan neljättä päivää. Martta juoksi Herraa vastaan ja sanoi: ”Jos olisit ollut täällä, 

veljeni ei olisi kuollut” (jae 21). Martta sanoi vielä, että hän tietää Jumalan antavan Jeesukselle mitä 

ikinä hän pyytää.  

    Huomaamme, että Jeesus johdatti tämän naisen vielä suurempaan uskoon. Ensin hän sanoi 

Martalle, että hänen veljensä nousee ylös. Martta tiesi tämän, mutta hän ajatteli sen tapahtuvan 

kaikkien kuolleiden ylösnousemuksessa tuomion päivänä. 



47 

 

    Jeesus vastasi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 

kuollut” (jae 25). Ne, jotka uskovat Jeesukseen, eivät koskaan kuole hengellisesti. Ja kun heidän 

ruumiinsa kuolee, he elävät jälleen, kun heidän ylösnousemisen aikansa koittaa. Hengellinen 

kuolema tarkoittaa ikuista eroa Jumalasta. Se ei tarkoita, että heidän henkensä lakkaa olemasta. 

    Martta sanoi uskovansa, että Jeesus oli Jumalan Poika. Sitten Jeesus meni Martan ja muiden 

kanssa Lasaruksen haudalle. Tuohon aikaan kuolleet haudattiin luoliin tai kallion onkaloihin. 

Kuollut asetettiin sisälle ja luolan aukko suljettiin suurella kivellä. 

 

Tehtävä 

3    Mitä Jeesus sanoi Martalle? 

a)   Että hän oli ylösnousemus ja elämä. 

b)   Että Lasarus tulee heräämään viimeisessä ylösnousemuksessa. 

c)   Että sellaista kuin ylösnousemus ei ollut olemassakaan. 

 

4    Kuinka kauan Lasarus oli ollut haudattuna? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5    Opettele ulkoa Joh. 11:25. 

 

Jeesus itkee   

    Lue jakeet 11: 28–37. Jeesus on todellinen ystävä, joka välittää, kun meillä on ongelmia ja suruja. 

Hän itki Martan ja Marian ja heidän ystäviensä kanssa, mutta käänsi myöhemmin heidän surunsa 

iloksi. Voimme viedä murheemme hänelle; hän lohduttaa. 

Kuormasi kun liian raskas kantaa on, yksinäinen taipaleesi loputon, 

Rohkaiseva tieto sielun virkistää: Jeesus tietää kaiken, Jeesus 

ymmärtää. Kuormasi nyt Jeesus tahtoo kantaakseen; Tietää, kuinka 

hoitaa tiellä uupuneen. Aavikko kun polttaa, helle näännyttää, Muista 

joka hetki: Jeesus ymmärtää. Kiusausten tullen et sä yksin jää, Jeesus 

kaikki ongelmatkin selvittää. Palvele vain siellä, minne lähettää, 

Mitään kysymättä. Jeesus ymmärtää. Apuansa Jeesus sulle tarjoaa, 

koleikkoista polkuakin johdattaa. Hän vain levon antaa, luoksensa nyt 

jää. Väsynyttä lastaan Jeesus ymmärtää. 

        Birdie Bell (Hengellinen laulukirja 368) 

Tehtävä 

6    Rukoile sellaisen henkilön puolesta, jonka tiedät tarvitsevan lohdutusta. 

 

Jeesus herättää Lasaruksen 

    Lue jakeet 11: 38–44. Mitä Jeesus teki tässä tilanteessa? Kaikkien lähellä seisovien on täytynyt 

olla ihmeissään. Ensiksi Jeesus rukoili ja kiitti siitä, että Jumala kuulee häntä. Sitten hän 

käski: ”Lasarus, tule ulos!” (jae 43). Kuollut kuuli Jeesuksen äänen ja heräsi kuolemasta elämään. 

    Lasaruksen kuolleista herääminen on kuva kaikkien Jeesukseen uskovien ylösnousemuksesta. 
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joka tapahtuu seurakunnan ylöstempaamisen yhteydessä, silloin kun Jeesus palaa noutamaan 

seurakuntansa. Ne, jotka pelastuvat, herätetään ensin. Myös ne, jotka eivät pelastu, heräävät eloon, 

mutta he joutuvat tuomiolle syntiensä takia. Joh. 5: 28–29 puhuu Jeesuksen lupaamasta 

ylösnousemuksesta.  

”Tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja 

tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet 

tuomion ylösnousemukseen.” 

    Paavali kirjoittaa korinttilaisille: ”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki 

tehdään eläviksi Kristuksessa. jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat 

hänen tulemuksessaan.” (1 Kor. 15: 22–23).   

 

Tehtävä 

7    Mitä Jeesus teki Lasarukselle? 

a)   Hän itki Lasaruksen kuolemaa ja se oli kaikki, mitä pystyi tekemään hänelle. 

b)   Hän kutsui Lasarusta tulemaan ulos haudasta, ja Lasarus heräsi eloon. 

c)   Hän lohdutti Mariaa ja Marttaa kertomalla, että heidän veljensä herätetään viimeisessä         

      ylösnousemuksessa. 

 

8    Heräävätkö kaikki kuolleet kuolleista? 

a)   Ei, ei kaikkia ihmisiä herätetä kuolleista – vain hyvät ihmiset herätetään. 

b)   Ei, ei kaikkia ihmisiä herätetä kuolleista – vain syntiset, jotka joutuvat kadotukseen. 

c)   Kyllä, kaikki ihmiset herätetään kuolleista: pelastetut herätetään elämään, ja pelastumattomat    

      tuomitaan. 

 

C. SALAJUONI JEESUSTA VASTAAN 

Tavoite 3. Kuvaile juutalaisten johtajien reaktiota Lasaruksen kuolleista herättämisestä. 

    Lue jakeet 11:45–57. Ihme Lasaruksen kuolleista herättämisestä ilmoitettiin uskonnollisille 

johtajille – muutamat heistä eivät uskoneet. Kaikki johtajat pelkäsivät, että Rooman hallituksen 

taholta saattaisi koitua heille ongelmia. Niinpä he päättivät, että Jeesus on surmattava. Kaifas, 

ylipappi, sanoi, että on parempi, jos yksi ihminen kuolee kansan puolesta, kuin että koko kansa 

tuhoutuu. 

    Kun me ajattelemme Lasaruksen kuolleista heräämisen ihmettä, on vaikea kuvitella 

uskonnollisten johtajien sokeutta ja sydämen kovuutta. He valitsivat poliittisen vaikutuksen 

puolustamisen, eivät heidän keskuudessaan tapahtuneen Jumalan voiman valtavaa osoitusta. Tältä 

taustalta katsottuna, siitä oli kulunut vuosisatoja, kun joku profeetoista oli tehnyt tämän 

suuruusluokan ihmeen.  
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Tehtävä 

9    Mitä johtajat ajattelivat Lasaruksen kuolleista herättämisestä? 

a)   He ylistivät Jumalaa. 

b)   He päättivät, että Jeesus on surmattava. 

c)    He eivät uskoneet, että Lasarus oli kuollut. 
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Tarkista vastauksesi 

 

1 c) Jeesus tiesi, että Lasarus kuolisi, mutta se tulisi olemaan tilaisuus osoittaa Jumalan voiman. 

7 b) Hän kutsui Lasarusta tulemaan ulos haudasta ja Lasarus heräsi henkiin. 

3 a) Että hän oli ylösnousemus ja elämä. 

8 c) Kyllä, kaikki ihmiset herätetään kuolleista: pelastetut herätetään elämään, ja pelastumattomat              

tuomitaan. 

4 Neljä päivää. 

9 b) He päättivät, että Jeesus on surmattava. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 12–13  

OPPITUNTI 7 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Tapahtumat ennen voitonriemuista Jerusalemiin tuloa    

B.   Jeesus ratsastaa voitollisesti Jerusalemiin 

C.   Muutamat kreikkalaiset haluavat nähdä Jeesuksen 

D.   Jeesus puhuu kuolemastaan 

E.   Juutalaisten epäusko 

F.   Jeesus pesee opetuslastensa jalat ja ilmaisee kavaltajansa 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Kerro tapahtumista, jotka johtavat Jeesuksen voitonriemuisaan saapumiseen Jerusalemiin. 

2.    Pohdi Jeesuksen Jerusalemiin saapumisen tärkeyttä. 

3. Selitä, kuinka Jeesuksen vastaus kreikkalaisten kyselyyn on kutsu opetuslapseuteen. 

4. Selitä, miten Jeesuksen hetki, Ristin hetki, muutti asiat. 

5. Kerro johtajien epäuskosta ja sen seurauksista. 

6.   Selitä, miten opetuslasten jalkojen peseminen osoitti Jeesuksen rakkauden täyttä määrää. 

 

A. TAPAHTUMAT ENNEN JEESUKSEN VOITONRIEMUISTA TULOA 

JERUSALEMIIN 

Tavoite 1. Kerro tapahtumista ennen Jeesuksen voitonriemuista Jerusalemiin tuloa. 

 

Jeesuksen voiteleminen Betaniassa 

    Lue jakeet 12: 1–8. Betaniassa juhlittiin voittoa kuoleman vallasta. Maria voiteli Jeesuksen jalat 

kallisarvoisella nardusöljyllä osoittaakseen hänelle rakkautta. Juudas kuitenkin valitti, että öljy olisi 

pitänyt myydä ja käyttää rahat köyhien ruokkimiseen. Mutta totuus oli, että hän oli varas ja halusi 

rahat itselleen. 

 

Tehtävä 

1    Mitä tapahtui aterialla, kun juhlittiin suurta ihmettä? 

a)   Juudas varasti rahat kukkarosta, joka kuului opetuslapsille. 

b)   Maria voiteli Jeesuksen jalat Juudaksen närkästykseksi. 

c)   Juudas osoitti, että hän ei ollut todellinen opetuslapsi, koska hän ei mennyt ollenkaan juhlimaan. 
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Salajuoni Lasarusta vastaan 

    Lue jakeet 12: 9–11. Monet ihmiset tulivat katsomaan Lasarusta, kun he kuulivat, että hänet oli 

herätetty kuolleista. Tämän ihmeen johdosta monet uskoivat Jeesukseen. Mutta Saatana, Jumalan 

vihollinen, yllytti uskonnolliset johtajat taistelemaan Jeesusta vastaan. He halusivat tuhota 

Lasaruksen, koska hän oli elävä todistus siitä, että Jeesus todella oli ylösnousemus ja elämä. 

 

Tehtävä 

2    Uskonnolliset johtajat päättivät tappaa Lasaruksen, koska 

a)   monet ihmiset uskoivat Jeesukseen Lasaruksen todistuksen kautta. 

b)   Lasarus asui Betaniassa. 

c)   Lasarus oli rikkonut lakia. 

 

B. VOITOLLINEN SAAPUMINEN JERUSALEMIIN 

Tavoite 2. Pohdi Jeesuksen Jerusalemiin saapumisen tärkeyttä. 

    Lue jakeet 12:12–19. Oli pääsiäisen aika, jokavuotinen juhla muistutti ihmisiä, kuinka Jumala 

pelasti heidät orjuudesta ja kuolemasta. Tähän aikaan monet menivät Jerusalemiin, 

jumalanpalvelemisen keskukseen.  

    Myös Jeesus meni Jerusalemiin pääsiäiseksi. Ihmiset heiluttivat palmunoksia hänen edellään, kun 

hän ratsasti aasin selässä kaupunkiin. He tekivät näin kunnioittaakseen häntä heidän messiaanaan ja 

kuninkaanaan. Jotkut heistä kutsuivat häntä Israelin kuninkaaksi. Myöhemmin, kun Jeesus 

pidätettiin, hänen vihamiehensä käyttivät tätä häntä vastaan. He syyttivät häntä yrityksestä olla 

kuningas. 

    Tänä päivänä meidän tulee kunnioittaa Jeesusta kuninkaanamme – ei maallisena tai poliittisena 

kuninkaana, vaan ikuisena kuninkaana. Kuningas on hallitsija, siksi Jeesuksen tulee saada hallita 

meidän elämäämme. Silloin me kunnioitamme Herraa, kun me noudatamme hänen sanaansa. 

Meidän käyttäytymisemme paljastaa ihmisille totuuden, olemmeko me sitoutuneet häneen. 

Jeesuksen täytyy olla kuningas meidän elämässämme joka hetki. 

 

Tehtävä 

3    Mikä oli pääsiäinen? 

a)   Se oli juhla, joka muistutti juutalaisia, kuinka Jumala oli pelastanut heidät orjuudesta. 

b)   Se oli aika, jolloin kaukana asuvat ihmiset saapuivat Jerusalemiin pitämään poliittista kokousta. 

c)   Se oli aika, jolloin ihmiset juhlivat Jeesuksen syntymää. 

 

4    Mitä tapahtui, kun Jeesus tällä kertaa meni Jerusalemiin? 

a)   Hän opetti ihmisille pääsiäisen merkitystä. 

b)   Hän ratsasti aasilla tapaamaan ystäviään. 

c)   Ihmiset toivottivat hänet tervetulleeksi ja kutsuivat häntä Israelin kuninkaaksi. 
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C. MUUTAMAT KREIKKALAISET ETSIVÄT JEESUSTA 

Tavoite 3.  Selitä, kuinka Jeesuksen vastaus kreikkalaisten kyselyyn on kutsu opetuslapseuteen. 

    Lue jakeet 12:20–26. Muutamat kreikkalaiset, jotka olivat tulleet juhlille, halusivat nähdä 

Jeesuksen. Hän ei kuitenkaan antanut heille siihen tilaisuutta, sillä hän tiesi, että muutaman päivän 

päästä hänet tultaisiin ristiinnaulitsemaan kuin rikollisen. Mutta hänen kuolemansa ansiosta, ei 

ainoastaan kreikkalaisille vaan kaikkien kansojen ihmisille suodaan mahdollisuus pelastua. Ja 

pelastuneet saavat Jeesuksen kuninkaakseen ikuisesti. Iankaikkisen pelastuksen kokemus annetaan 

kaikille ihmisille rotuun katsomatta, kun he uskovat hänen nimeensä, sanoihinsa ja uhriinsa. 

Johannes 12: 24 sanoo: ”Jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, 

se kantaa paljon satoa.”   

   Jeesus sanoi, että meidän täytyy seurata häntä. Käskyn noudattaminen on alku mitä 

loistavimmalle elämälle, mitä ikinä voimme kokea!  

 

Tehtävä 

5   Rukoile, että voit seurata Jeesusta uskollisesti kaikissa tilanteissa.   

 

D. JEESUS PUHUU KUOLEMASTAAN 

Tavoite 4. Selitä, miten Jeesuksen hetki, Ristin hetki, muutti asiat. 

    Lue jakeet 12:27–36. Miltä sinusta tuntuisi, jos tietäisit, että muutaman päivän sisällä sinut 

teloitettaisiin rikoksista, joita et ole tehnyt? Miten sinä rukoilisit? 

    Jeesus halusi rukoilla Jumalaa pelastamaan hänet sellaisesta kärsimyksestä, mutta hän tiesi, että 

hän oli tullut taivaasta ja tullut ihmiseksi juuri tätä tarkoitusta varten. Hän kuolisi koko maailman 

syntien tähden – sinun syntiesi ja minun. Niin Jeesus rukoili ”Isä kirkasta nimesi!” 

    Minkä avun Jeesus saikaan, kun Jumala vastasi hänelle taivaasta äänellä, jonka kaikki voivat 

kuulla! Jumala oli hänen kanssaan. Jumala auttaisi häntä kestämään edessä olevat hirvittävät hetket. 

Hänen kuolemansa kautta Jumalan nimi olisi kirkastettu ajasta ikuisuuteen. 

    Jeesuksen kuolemassa synti ja Saatana tuomittiin ja kukistettiin. Jeesus otti päälleen meidän 

syntimme ja tuomiomme. Kuitenkin, valinta uskoa häneen riippuu meistä itsestämme. Mikäli emme 

valitse uskoa, se tarkoittaisi, että emme hyväksy uhria, jonka Jeesus teki puolestamme. 

    Olettakaamme, että sinulla on suuri velka, mutta joku maksaisi sen puolestasi. Kuinka tyhmää 

olisikaan, jos yrittäisit maksaa sitä uudestaan! Jeesus maksoi suuren velan puolestasi, kun hän kuoli 

syntiesi tähden. Saadaksesi hyödyn hänen maksamisestaan, sinun täytyy uskoa häneen Pelastajanasi 

ja Herranasi. 

 

Tehtävä 

6    Mitä Jeesus teki synnille, kun hän kuoli? 

a)   Hän otti päälleen kaikki synnit, ja kaikki ihmiset ovat vapaita synnistä 

b)   Hän otti päälleen ihmisten synnit, mutta heitä tullaan rankaisemaan siitä huolimatta. 

c)   Hän otti päälleen synnit, mutta vain ne jotka uskovat häneen vapautetaan rangaistuksesta. 
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E. JUUTALAISTEN EPÄUSKO 

Tavoite 5. Kerro johtajien epäuskosta ja sen seurauksista. 

    Lue jakeet 12:37–50. Monet eivät uskoneet, että Jeesus oli Messias, koska hän ei sopinut heidän 

mielikuviinsa siitä, mitä Messias tekee. Kuitenkin heidän epäuskonsa oli profeetta Jesajan 

ennustama (Katso Jes. 53:1). Vaikka jotkut johtajista ymmärsivät, että Jeesus oli Messias, he eivät 

uskaltaneet hyväksyä häntä, koska he pelkäsivät, mitä muut saattaisivat tehdä heille. 

    Nykyisin monet pelkäävät tulla kristityiksi samasta syystä, ja jotkut uskovat salaa. Juuri ne sanat, 

joita he kieltäytyvät kuuntelemasta, ovat sanoja, joiden kautta heidät tuomitaan viimeisellä 

tuomiolla. Jokainen, joka uskoo ja noudattaa Jeesuksen sanoja, tullaan palkitsemaan ikuisella 

elämällä hänen kanssaan. 

 

Tehtävä 

7   Opettele ulkoa Joh. 12:43 ja rukoile niiden puolesta, jotka uskovat Jeesukseen salaa.  

8   Minkä mukaan ihmiset tuomitaan viimeisellä tuomiolla? 

a)  Jeesuksen sanojen mukaan. 

b)  Sen maan lakien mukaan, jossa he elävät. 

c)  Kymmenen käskysanan mukaan. 

 

F. JEESUS PESEE OPETUSLASTEN JALAT JA ENNUSTAA 

KAVALTAMISENSA 

Tavoite 6. Selitä, miten opetuslasten jalkojen peseminen osoitti Jeesuksen rakkauden täyttä 

määrää. 

    Lue jakeet 13:1–20. Pääsiäisenä uhrattiin lampaita ihmisten syntien takia. Niin pääsiäisenä 

Jeesus, Jumala karitsa, kuoli maailman syntien takia. Mutta ensin hänen täytyi opettaa 

opetuslapsiaan. Opetuslapset olivat väitelleet, kuka olisi suurin Jeesuksen valtakunnassa, niinpä 

Jeesus opetti heille, että todellinen suuruus on palvella muita. 

    Tapana oli, että palvelija pesi vieraiden jalat, tai ystävä saattoi kunnioittaa toista pesemällä hänen 

jalkansa. Mutta ei kukaan opetuslapsista ollut halukas tekemään palvelijalle kuuluvia tehtäviä ja 

pesemään toistensa jalkoja. Niinpä Jeesus pesi heidän jalkansa!   

    Opetuslapset olivat häpeissään. Heille ei juolahtanut mieleenkään, että Jeesus, Jumalan Poika, 

tekisi tällaista työtä! Heidän Mestarinsa otti palvelijan paikan. Jos aiomme seurata Jeesusta, meidän 

tulee olla halukkaita tekemään mitä tahansa tarvitaan muiden auttamiseksi. Jalkojen peseminen 

tarkoittaa tätä. 

    Jeesus opetti vielä toisenkin asian: meidän pitää antaa hänen pesevän meidät virheistämme joka 

päivä. Opetuslapset olivat peseytyneet juuri ennen menoaan paikkaan, jossa he söivät, mutta 

kulkiessaan pölyisiä teitä heidän jalkansa tulivat likaisiksi. Jeesus, meidän Pelastajamme, pesee pois 

kaikki syntimme. Mutta tehdessämme elämämme matkaa, me tulemme likaisiksi. Teemme sellaista, 

mitä emme saisi tehdä. Meidän ei kuitenkaan tarvitse etsiä uutta pelastuskokemusta, vaan viedä 

vikamme ja epäonnistumisemme Jeesukselle ja antaa hänen pestä ne pois.   
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Tehtävä 

9     Mitä Jeesus teki opettaakseen opetuslapsilleen, että he palvelisivat toisiaan? 

a)   Hän otti palvelijan paikan ja pesi heidän jalkansa. 

b)   Hän kertoi, kuinka hän oli jättänyt taivaan tullakseen ihmiseksi 

c)   Hän tarjoili ruokaa opetuslapsilleen. 

 

10   Onko sinulla heikkouksia, joista haluaisit päästä eroon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

       Puhu Jeesuksen kanssa niistä. 

 

Jeesus ennustaa kavalluksensa 

    Lue jakeet 13: 21–30. Jeesus tiesi, kuinka hänet tultaisiin kavaltamaan. Juudas, yksi hänen omista 

opetuslapsistaan, tulisi kääntymään häntä vastaan. Juudaksen yksi ongelma oli rakkaus rahaan. Hän 

oli rahainhoitaja ja varasti yhteisistä varoista. Se saattoi näyttää pieneltä asialta, mutta yksi synti 

johtaa toiseen. Juudas luovutti Jeesuksen vihollisille kolmestakymmenestä hopearahasta. Hän myi 

oman sielunsa, paikkansa Kristuksen valtakunnassa. Meidän kannattaa muistaa, että rahassa 

itsessään ei ole vikaa. Mutta rakkaus siihen johtaa moneen ongelmaan. Apostoli Paavali 

varoittaa: ”Rahanhimo on kaiken pahan juuri” (1 Tim. 6:10).   

 

Tehtävä 

11   Odottiko Jeesus, että hänet tultaisiin kavaltamaan? 

a)    Ei, hän ei odottanut. 

b)    Kyllä, mutta hän ei tietänyt, kuka hänet kavaltaisi. 

c)    Kyllä, hän tiesi, että Juudas tulee kavaltamaan hänet. 

 

12   Rukoile ystäviesi puolesta, että he ymmärtäisivät evankeliumin sanoman sen mukaan miten 

sinä palvelet Jumalaa. 

                                                                        

Uusi käsky                                                        

    Lue jakeet 13: 31–45. Jeesus puhui jälleen opetuslapsilleen kuolemastaan, ja että hän menisi 

sinne, minne he eivät nyt voineet mennä. Heidän oli jäätävä maan päälle ja elää sillä tavalla, että 

kaikki ihmiset tietäisivät heidän olevan erilaisia kuin he. Heidän tulisi rakastaa toinen toistaan niin 

kuin hän rakasti heitä. Tämä on edelleen hyvin tärkeä käsky, jota meidän tulee päivittäin seurata. 

 

Tehtävä 

13  Minkä uuden käskyn Jeesus antoi opetuslapsilleen. 

a)   Heidän tulee pestä toistensa jalat joka päivä. 

b)   Heidän tulee rakastaa toinen toistaan. 

c)   Heidän ei pidä varastaa yhteisestä kassasta. 
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Pietari kieltää Jeesuksen 

    Lue jakeet 13:36–38. Olet jo saanut selville, että Jeesus oli profeetta ja messias, jonka Jumala oli 

luvannut. Jumala ilmoittaa profeetoille asioita, joita tulee tapahtumaan. Sitten profeetat ennustavat 

tapahtumia tai puhuvat niistä ennen kuin ne tapahtuvat. Olet lukenut useita Jeesuksen ennustuksia. 

Hän sanoi, että hänet ristiinnaulittaisiin, Juudas kavaltaisi hänet ja Pietari kieltäisi tuntevansa hänet. 

    Pietari ajatteli olevansa hengellisesti vahvempi kuin muut opetuslapset, mutta Jeesus tunsi 

Pietarin hyvin ja kertoi hänelle, mitä tulisi tapahtumaan. Se mitä tapahtui Pietarille, auttaa meitä 

ymmärtämään omaa inhimillistä luontoamme. Meidän hengellinen vahvuutemme on Herrassa. 

 

Tehtävä 

14   Jeesus ennusti, että Pietari 

a)    olisi kirkon pää. 

b)    olisi aina uskollinen hänelle. 

c)    kieltäisi hänet kolme kertaa.                                                                                                                                                                               
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Tarkista vastauksesi 

 

    1 b) Maria voiteli Jeesuksen jalat Juudaksen närkästykseksi.     

    2 a) Monet uskoivat Jeesukseen Lasaruksen todistuksen kautta. 

    6 c) Hän otti päälleen synnit, mutta vain ne jotka uskovat häneen vapautetaan rangaistuksesta. 

    3 a) Se oli juhla, joka muistutti juutalaisia, kuinka Jumala oli pelastanut heidät orjuudesta. 

    8 a) Jeesuksen sanojen kautta. 

    4 c) Ihmiset toivottivat hänet tervetulleeksi ja kutsuivat häntä Israelin kuninkaaksi. 

    9 a) Hän otti palvelijan paikan ja pesi heidän jalkansa. 

  13 b) Heidän tuli rakastaa toinen toistaan. 

  11 c) Kyllä, hän tiesi, että Juudas tulee kavaltamaan hänet. 

  14 c) kielsi hänet kolme kertaa.                                                              
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 14–15  

OPPITUNTI 8 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 
A.   Jeesus, tie Jumalan luo    

B.   Lupaus Pyhästä Hengestä 

C.   Jeesus, todellinen viinipuu 

D.   Maailman vihaama 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Selitä Jeesuksen kuvauksen merkitystä, kun hän sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. 

2.   Tutki Pyhän Hengen persoonaa ja työtä. 

3. Osoita, mikä suhde Jeesuksella viinipuuna ja uskovilla oksina on keskenään. 

4. Selvitä syy vainoamiseen. 

 

A. JEESUS, TIE ISÄN LUOKSE 

Tavoite 1. Selitä Jeesuksen kuvauksen merkitystä, kun hän sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. 

    Lue jakeet 14:1–14. Kun Jeesus kertoi seuraajilleen, että hän tulisi kuolemaan ja jättämään 

heidät, kaikki tulivat murheellisiksi. Mutta Jeesus rohkaisi heitä sanoen, että hän menee 

valmistamaan heille sijaa ja että hän palaa takaisin ja vie heidät luokseen (jae 3). 

    Mikä ihana aika se onkaan, kun Jeesus täyttää tämän lupauksen! Kuinka äärimmäisen tärkeää on, 

että me olemme siihen valmiita. Meitä muistutetaan, kuinka oleellista on tuntea Jeesus 

Pelastajanamme. Kun me uskomme häneen, on varmaa, että pääsemme hänen kirkkauteensa, kun 

hän tulee. Jeesus puhui toistuvasti, että hän ainoa tie Isän luokse: ”Minä ole tie, totuus ja elämä. Ei 

kukaan tule Isän luokse kuin minun kauttani” (Joh. 14:6). 

    Jeesus lupasi, että ne, jotka uskovat häneen, tulevat tekemään suurempia tekoja kuin mitä on 

nähty hänen tekevän. Kun Jeesus oli maan päällä, hän kykeni olemaan vain yhdessä paikassa 

kerrallaan. Mutta kun hänen seuraajiensa määrä kasvaa miljooniin, he voivat yhdessä tehdä vielä 

suurempia tekoja kuin mitä Jeesus teki. 

    Jeesus sanoi myös, että me saamme rukoilla hänen nimessään (jakeet 13, 14). Anomalla 

Jeesuksen nimessä tarkoittaa rukoilemista niin kuin Jeesus rukoili – Isän tahdon mukaisesti. Tämä 

edellyttää Jumalan tahdon ymmärtämistä ja rukoilemista Jeesuksen auktoriteetilla. Sairaudet ja 

pahat henget ajettiin ulos, kun Jeesus puhui auktoriteetilla. Voimme odottaa sellaisia suuria tekoja 

vain, kun me rukoilemme Jeesuksen nimen auktoriteetilla. Meissä itsessämme ei ole mitään 

auktoriteettia. 
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Tehtävä 

1    Opettele ulkoa Joh. 14. 3, 6. 

2    Miten Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan kerrottuaan jättävänsä heidät? Hän sanoi 

a)   hän palaa takaisin ja ottaa heidät olemaan kanssaan. 

b)   he myös tulevat kuolemaan ja menevät Jumalan luo. 

c)   he eivät tarvitse häntä enää. 

 

3    Kuinka monta tietä on Jumalan luo? 

a)   Monta. Kaikki uskonnot johtavat Jumalan luo. 

b)   Mikä tahansa tie, jota seuraat, on hyvä, jos olet vilpitön. 

c)   Yksi tie – Jeesus Kristus. 

 

4    Mitä Jeesus opetti rukouksesta? 

a)   Hänen seuraajiensa tulee rukoilla hänen nimessään Isän tahdon mukaan. 

b)   Hänen seuraajansa tulee rukoilla Marian nimessä, sillä hän oli Jeesuksen äiti. 

c)   Hänen seuraajansa tulee rukoilla kuvia. 

 

B. LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ 

Tavoite 2. Tutki Pyhän Hengen persoonaa ja työtä. 

    Lue jakeet 14:15–31. Luvuissa 14, 15 ja 16 saamme lukea asioista, joita Pyhä Henki 

auttajanamme tekee. Ne, jotka eivät luota tai usko Jumalaan, eivät voi saada Pyhää Henkeä. Hän on 

totuuden Henki, joka auttaa meitä tuntemaan totuuden muistuttamalla meitä siitä, mitä Jeesus opetti.  

    Jeesus lupasi: ”Minä rukoilen Isää, että hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän 

kanssanne iankaikkisesti” (Joh. 14:16). Jeesus sanoi myös, että se mitä me teemme, osoittaa meidän 

rakkautemme häneen: ”Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa 

häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan” (Joh. 14:23). 

    Monet ihmiset pitävät Jeesuksen käskyjä liian vaikeina. Mutta kun Jumala asuu meissä, hän 

auttaa meitä kokemaan uuden elämän. Jumalan avulla me voimme tehdä kaiken, mitä hän käskee.  

 

Tehtävä 

5    Opettele ulkoa Joh. 14: 16, 23 

 

6    Minkä avun Jeesus lupasi opetuslapsilleen lähtönsä jälkeen? 

a)   Hän lähettää Pyhän Hengen olemaan heidän kanssaan. 

b)   Hän rukoilee heidän puolestaan. 

c)   Hän puhuu heidän kanssaan. 
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7    Mikä testi on olemassa niille, jotka sanovat rakastavansa Jeesusta? 

a)   He menevät kirkkoon ja heidät kastetaan vedessä. 

b)   He noudattavat hänen opetustaan. 

c)   He tekevät hyviä tekoja. 

 

C. JEESUS, TOSI VIINIPUU 

Tavoite 3. Osoita, mikä suhde Jeesuksella viinipuuna ja uskovilla oksina on keskenään. 

    Lue jakeet 15:1–17. Jeesus vertaa itseään viiniköynnökseen ja hänen opetuslapsiaan oksiin. 

Hänen elämänsä meissä tuottaa Hengen hedelmän – rakkauden, ilon, rauhan, pitkämielisyyden, 

ystävällisyyden, hyvyyden, uskollisuuden, sävyisyyden ja itsehillinnän (Gal. 5:22–23). 

    Jeesus sanoi, että opetuslapset olivat puhtaita hänen sanansa kautta. Jumala käyttää Raamattua 

karsimisveitsenä, joka leikkaa pois sellaiset asiat kuin itsekkyyden, ylpeyden ja väärät luonteen 

piirteet. Kun me luemme Raamattua, uskomme siihen ja hyväksymme sen elämämme malliksi, 

Pyhä Henki auttaa meitä pääsemään vapaiksi hedelmättömistä oksista. Kristuksen täydellinen elämä 

on kuin mahla, joka virtaa rungosta oksiin ja saa aikaan nopean hengellisen kasvun sekä tuottaa 

Hengen hedelmän. 

    Sana pysyä toistuu useita kertoja Johanneksen evankeliumin 15. luvun jakeissa 4, 5, 6, 7, 9, ja 10. 

Tämä toistaminen on tärkeä. Jos oksa ei pysy viinipuussa, se kuolee, koska sen elämä riippuu 

rungosta. Samalla tavalla meidän hengellinen elämämme on riippuvainen siitä, että olemme 

liittyneitä Jeesukseen Kristukseen. Niin kauan kuin pysymme hänessä, meillä on hänen 

yltäkylläinen elämänsä. Jeesus sanoi: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa 

ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään” (Joh. 15:5). 

    Suhde uskovien ja Jeesuksen välillä on rakkaus ja kuuliaisuus. Sanaa rakkaus on käytetty yli 

kolmekymmentä kertaa luvuissa 13 – 17. Ensiksi Jeesus kertoi, kuinka Isä on rakastanut häntä, 

sitten miten hän on rakastanut opetuslapsiaan. Opetuslasten tulee jatkaa hänen rakkaudessaan.   

    Kun me pysymme Jeesuksessa, hän auttaa meitä rakastamaan toinen toistamme. Joskus 

sanomme, että voisimme rakastaa joitakin henkilöitä, jos he olisivat parempia. Mutta Jeesus ei 

rakastanut meitä siksi, että me olisimme rakastettavia ihmisiä. Hän rakasti meitä ja kuoli 

puolestamme, kun me olimme syntisiä. Hän valitsi meidät antaakseen maailman nähdä hänen 

elämänsä ja rakkautensa meissä. 

 

Tehtävä 

8    Opettele ulkoa Gal. 5: 22–23 ja Joh. 15:5. 

9    Mihin Jeesus vertasi itseään ja opetuslapsiaan luvussa Joh. 15? 

a)   Maatilaan ja sen hedelmään. 

b)   Viinipuuhun ja sen oksiin.    

c)    Isäntään ja hänen palvelijoihinsa. 
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10   Mitä Jeesuksen sanoma saa aikaan? 

a)    Se tekee meidät puhtaiksi, kun me hyväksymme ja noudatamme sitä. 

b)    Jos me luemme sitä, meidän elämämme tulee itsestään puhtaaksi. 

c)    Se ei saa mitään aikaan. 

 

11   Mikä on uskovien ja Jeesuksen välisen suhteen perusta? 

a)    Rakkaus ja kuuliaisuus. 

b)    Kirkon jäsenyys. 

c)    Hyvät teot. 

 

D. MAAILMAN VIHA 

Tavoite 4. Selvitä syy vainoamiseen. 

    Lue jakeet 15:18–27 ja 16: 1–4. Jeesus puhui vainosta ja väärinymmärryksestä, joita opetuslapset 

saisivat kärsiä maailman taholta. Yhdestätoista opetuslapsesta, joille Jeesus puhui nämä sanat, 

kymmenen joutuisi kuolemaan evankeliumin julistamisen tähden. Johannes oli ainoa, joka koki 

luonnollisen kuoleman.  

    Miksi maailma vihaa Jeesuksen seuraajia? Samasta syystä kuin se vihasi Jeesusta. Tosi 

kristillisyys paljastaa synnin, ja syntiset tuntevat syyllisyytensä. Toiseksi Saatana, Jumalan 

vihollinen, taistelee kristittyjä vastaan. Hän yllyttää ihmisiä vihaamaan ja vainoamaan kristittyjä. 

Joissakin maissa omat perheet hakkaavat omia kristittyjä jäseniään, ja yhteisön johtajat eristävät tai 

vangitsevat heidät. Toisia myös surmataan niissä maissa, joissa kristillisyyttä pidetään laittomana. 

    Jeesus sanoi, että maailma vainosi häntä, ja se tulee vainoamaan kaikkia niitä, jotka seuraavat 

häntä. Mutta hän lupasi puolustajan – Pyhän Hengen. Pyhä Henki tulee puhumaan enemmän 

Jeesuksesta ja auttamaan uskovia puolustamaan Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. 

 

Tehtävä 

12   Rukoile niiden puolesta, jotka kärsivät vainosta. Voit kysyä pastoriltasi maista, joissa on vainoa. 

13   Minkä lupauksen auttajasta Jeesus antoi? 

a)    Hän lupasi heille ystäviä, jotka auttaisivat heitä. 

b)    Hän lupasi heille viljelijöitä, jotka antaisivat heille viinipuun hedelmiä. 

c)    Hän lupasi heille Pyhän Hengen. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tarkista vastauksesi 

 

   2 a) hän palaa takaisin ja ottaa heidät olemaan kanssaan. 

   6 a) Hän lähettää Pyhän Hengen olemaan heidän kanssaan. 

   3 c) Yksi tie – Jeesus Kristus. 

  7 b) He noudattavat hänen opetustaan. 

  4 a) Hänen seuraajiensa tulee rukoilla hänen nimessään Isän tahdon mukaan. 

  9 b) Viinipuu ja oksat. 

11 a) Rakkaus ja kuuliaisuus. 

10 a) Se tekee meidät puhtaiksi, kun me hyväksymme ja noudatamme sitä. 

13 c) Hän lupasi heille Pyhän Hengen. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 16–17  

OPPITUNTI 9 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Pyhän Hengen toiminta 

B.   Jeesus rukoilee opetuslasten puolesta 

C.   Jeesus rukoilee kaikkien uskovien puolesta 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Kuvaile Pyhän Hengen toimintaa. 

2. Kuvaile, mitä Jeesuksen rukous opetuslasten puolesta koski. 

3. Selosta, mitä Jeesuksen rukous uskovien puolesta koski. 

 

A.  PYHÄN HENGEN TOIMINTA 

Tavoite 1. Kuvaile Pyhän Hengen toimintaa. 

    Lue jakeet 16:4–15. Kun Jeesus vietti viimeistä ehtoollista opetuslasten kanssa, hän puhui 

Pyhästä Hengestä viisi kertaa. (Lue Joh. 14: 16–17, 26; 15:26; 16:7–15.)  Kolmessa ensimmäisessä 

jakeessa Isä, Jeesus ja Pyhä Henki mainitaan yhdessä, joten ymmärrämme, että nämä kolme ovat 

yksi Jumala. 

    Sana, joka on käännettynä ”Puolustaja” tulee kreikan sanasta Paraclete. Se tarkoittaa asianajajaa, 

joka on kutsuttu puolustamaan, auttamaan ja neuvomaan oikeuteen joutunutta henkilöä. Pyhä Henki 

tekee tämän meille – hän puolustaa ja neuvoo meitä. Hän on totuuden Henki, joka opettaa ja 

johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. 

    Pyhä Henki antaa maailman tietää, että on väärin tehdä syntiä. Hän antaa meidän nähdä sisäisen 

tarpeemme, että tarvitsemme Jeesusta. Hän sytyttää meissä Jumalan valon ja osoittaa meille, missä 

asiassa ja miten meidän tulee muuttua. Hän avaa meidän ymmärryksemme näkemään Jumalan 

rakkauden meitä kohtaan sekä uuden elämän, joka odottaa meitä, kun me vaellamme Pelastajan 

yhteydessä. Jumalan Henki sai aikaan järjestyksen luomisessa, ja nyt hän saa järjestyksen aikaan 

meidän elämässämme.  

 

Tehtävä 

1    Mikä kreikkalainen ilmaisu on käännetty sanalla ”Puolustaja”? 

a)  Parenthesis  

b)  Paraclete 

c)  Paralysis 
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2   Mitä Pyhä Henki tekee puolustajana? 

a) Hän puolustaa, ohjaa ja auttaa meitä. 

b) Hän toimii puolestamme. 

c) Hän syyttää meitä. 

 

3   Milloin voimme aidosti nähdä, että me olemme syntisiä? 

a) Kun jäämme kiinni pahanteosta. 

b) Kun Pyhä Henki osoittaa meille sisäiset puutteemme. 

c) Kun joku kertoo meille, kuinka pahoja me olemme. 

 

4  Rukoile, että annat aina Pyhän Hengen ohjata ratkaisujasi. Pyydä häntä näyttämään mikä sinussa 

ei ole oikein. 

 

Murhe ja ilo 

    Lue jakeet 16: 16–24. Opetuslapset olivat murheissaan, koska Jeesus sanoi jättävänsä heidät. 

Mutta Jeesus antoi ihanan lupauksen kaikille opetuslapsilleen. Jeesus sanoo jakeessa 16;23 ”Minä 

sanon teille totuuden: mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.” 

    Jos me pyydämme joltakin kuuluisalta henkilöltä jotakin, me emme todennäköisesti saa sitä, ellei 

hän tunne meitä. Mutta jos meille on annettu lupa pyytää kansamme johtajan nimissä, vastaus voi 

olla myönteisempi.  Isä Jumala tekee varmasti sitä, mitä hänen Poikansa pyytää. Kun sallimme 

Jeesuksen asua meissä, me voimme hänen nimessään pyytää samoja asioita, joita hänkin voisi 

rukoilla. Silloin voimme olla vastauksesta varmoja. 

 

Tehtävä 

5   Mitä Jeesus lupasi? 

a)  Me voimme saada mitä tahansa haluamme. 

b)  Jumala antaa meille mitä me pyydämme Jeesuksen nimessä. 

c)  Emme tule koskaan murheellisiksi. 

 

Voitto maailmasta 

    Lue jakeet 16:25–33. Jeesus tiesi, että muutaman tunnin kuluttua hänet tullaan vangitsemaan ja 

hänen opetuslapsensa hajaantuvat pelosta ja pettymyksestä. Hän varoitti heitä siitä ja opetti, että 

hänen kärsimyksensä ja kuolemansa ei ole tappio. Ne olivat osa Jumalan suunnitelmaa, sillä hänen 

kärsimisensä ja kuolemansa kautta sielut pelastuvat, synti ja Saatana kukistetaan ja ihmiskunta saa 

uuden toivon. 

    Opetuslapset tulisivat myös kärsimään, kun he näkevät hänet ristillä. Jeesus muistutti kuitenkin 

heitä pysymään hänessä, sillä hän tulisi auttamaan heitä. Kaikki ne, jotka seuraavat Jeesusta, 

joutuvat joskus kasvotusten ongelmien ja taisteluiden kanssa, mutta Pyhä Henki tulee olemaan 

meidän auttajamme. Meidän voittomme ei ole siinä, mitä me kykenemme tekemään itse, vaan siinä, 

mitä hän tekee puolestamme. Kohdatkoon meitä mikä asia tahansa, hän on kanssamme ja antaa 
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meille rohkeutta, voimaa ja rauhan. Tämän elämän ristiriidat kestävät vain hetken, sitten saamme 

hallita Jeesuksen kanssa ikuisessa ilossa. Jeesus rohkaisi: ”Tämän olen puhunut teille, että teillä 

olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut 

maailman.” (Joh. 16:33) 

 

Tehtävä 

6     Mitä Jeesus sanoo maailman tekevän hänen seuraajilleen? 

a)   tekee heistä hallitsijoita. 

b)   tekee heistä kärsijöitä. 

c)   hyväksyy heidät opettajiksi. 

 

7    Mikä on Jeesuksen seuraajien voitto? 

a)   he saavat valita oman tiensä. 

b)   he pakenevat vaivaa. 

c)   Jumalan tahdon  tekeminen, mitä tahansa se maksaa. 

 

B. JEESUS RUKOILEE OPETUSLASTENSA PUOLESTA 

Tavoite 2. Kuvaile, mitä Jeesuksen rukous opetuslasten puolesta koski. 

 

Ihmiset, jotka minulle annoit 

    Lue luku 17. Tämä luku käsittää rukouksen, jonka Jeesus rukoili seuraajiensa puolesta juuri 

vähän ennen vangitsemistaan. Hän oli päättänyt opetus- ja saarnatyönsä. Hänen välityksellään 

hänen seuraajansa olivat päässeet tutustumaan Jumalaan. Hän oli antanut heille ikuisen elämän. 

Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta: ”Iankaikkinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan 

tosi Jumalan, ja Jeesuksen Kristuksen, jonka sinä olet lähettänyt” (Joh. 17:3). 

Oli tullut hetki, jolloin Jeesuksen piti kuolla maailman syntien puolesta. Hän luovutti Isälleen ne 

ihmiset, jotka Jumala oli antanut maailmasta hänelle. He elivät vielä maailmassa mutta ei sen 

arvojärjestelmän mukaan.  He elivät Jumalalle ja olivat valmiita työhön ja tehtävään, joka oli 

suurempi kuin he itse. 

 

Tehtävä 

8    Opettele ulkoa  Joh. 17:3. 

 

Varjele heidät 

    Lue jakeet 17:9–20. Jeesus puhui ihmisistä, jotka Jumala oli antanut hänelle. Jeesuksen 

opetuslapset eivät olleet syntyneet pyhimyksinä tai pyhinä miehinä. Heidän oli löydettävä pelastus 

samalla tavalla kuin muutkin ihmiset.  Alussa, noudatettuaan Herran kutsua heillä ei ollut mitään 

aavistusta siitä, että Jeesus oli Messias. Vasta myöhemmin he myöntyivät heitä korkeamman tahdon 

alaisuuteen ja alkoivat julistaa löytämäänsä pelastustietä. 
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    Koska Jeesus tiesi jättävänsä seuraajansa pian, hän rukoili Jumalaa varjelemaan heidät. Jeesus 

tiesi, että jätettyään opetuslapsensa, he joutuisivat kiusaukseen luopua siitä, mitä hän oli opettanut 

heille, ja että he palaisivat entisiin tehtäviinsä. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus vahvisti heitä 

neljänkymmenen päivän aikana. 

    Saatana ei pysty riistämään meitä pois Jumalan yhteydestä, silti hän yrittää saada meitä 

kääntymään pois Jumalasta ja viemään meitä takaisin synnin harjoittamiseen. Koska olet päättänyt 

elää Kristukselle, muista että hän on kanssasi ja sydämessäsi. Olet saanut Jumalalta uuden elämän, 

joka vahvistuu Jumalan sanalla, rukouksella ja yhteydellä muihin uskoviin. Jeesus on rukoillut 

puolestasi ja rukoilee puolestasi juuri tälläkin hetkellä. Hän ei koskaan jätä eikä hylkää sinua. Lue 

jae 20. 

    Heprealaiskirje 7:25 sanoo: ”Sillä hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan 

tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan.” Jeesus ei pyydä Isältään 

ottamaan meitä pois maailmasta, jotta emme joutuisi kärsimyksiin. Meillä on tehtävä 

suoritettavanamme. Hän on lähettänyt meidät maailmaan pelastussanoman välittäjiksi. 

    Johanneksen evankeliumin 17. luvussa Jeesus opetti useita kertoja, että hän antoi seuraajilleen 

totuudenmukaisen Jumalan sanan: jakeet 8, 14 ja 17. Jae 17 osoittaa, että me olemme Jumalan omia 

hänen sanansa kautta.  

    Jeesus sanoi myös, että hän lähettää seuraajansa maailmaan juuri niin kuin Jumala oli lähettänyt 

hänet. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan kadonneita. Myös meidät kristittyinä on lähetetty 

voittamaan muita Herralle. Meidän tulee vain muistaa, että annamme heille Jumalan sanan kaikilla 

käytettävissä olevilla keinoilla: kirkoissa, kodeissa, kirjallisuuden, radion, television, internetin 

välityksellä sekä henkilökohtaisella todistuksella. 

 

Tehtävä 

9    Miten Saatana kohtelee kristittyjä? 

a)   Hän jättää heidät yksikseen. 

b)   Hän yrittää saada heidät takaisin harjoittamaan syntiä. 

c)   Hän johtaa heitä Jumalan luo.  

 

10   Miten meidän pitää toimia maailmaa kohtaan? 

a)   Meidän pitää rukoilla, että voimme jättää sen.  

b)   Meidän tulee elää siinä ja nauttia sen iloista.  

c)   Meidän tulee välittää Jumalan sana maailmalle.  

 

11   Jeesuksen seuraajat lähetetään maailmaan 

a)   lampaina ilman paimenta, koska Jeesus on lähtenyt pois. 

b)  koska Jumala lähetti Jeesuksen voittamaan kadonneet Herralle. 

c)  seurakunnan jäseninä meidän tulee pyytää ihmisiä liittymään kirkkoon. 
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C. JEESUS RUKOILEE KAIKKIEN USKOVIEN PUOLESTA 

Tavoite 3. Selosta, mitä Jeesuksen rukous uskovien puolesta koski. 

Että he olisivat yhtä 

    Lue jakeet 17:20–23. Jeesus ei rukoillut ainoastaan niiden opetuslasten puolesta, jotka elivät 

hänen aikanaan vaan kaikkien eri aikoina elävien uskovien puolesta. Tämä koskee myös sinua. 

Jeesus rukoili, että kaikki hänen seuraajansa olisivat yhtä. Hän halusi heidän elävän ja 

työskentelevän yksimielisesti yhdessä. Ei ole hyvä, että kristityt ovat jakautuneita. 

    Nykyään on monia erilaisia kirkkoja, mutta niiden jäsenet voivat elää sovussa, jos he ovat 

valmiita asettamaan Jeesus ensimmäiseksi. Jotkut sanovat, että kaikkien kirkkojen pitäisi yhtyä 

yhdeksi kirkoksi. Tämä ei kuitenkaan voi koskaan toteutua niin kauan kuin eri kirkot uskovat 

erilaisiin asioihin ja uskomukset ja opetukset eivät perustu Raamattuun. 

     Emme voi yhtyä kirkkoon, joka ei usko mitä Jeesus opetti. Me uskomme, että Jeesus on Jumalan 

Poika, joka syntyi neitsyt Mariasta, ja että hänen kuolemansa meidän puolestamme on ainoa asia, 

joka voi pelastaa meidät synnistä. Ollaksemme yhtä meidän täytyy olla samaa mieltä näistä tärkeistä 

asioista. Aamos 3:3 kysyy: ”Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole sopineet keskenään?” 

    Jeesus rukoili, että me olisimme yhtä hänessä ja Isässä. Kristuksessa oleminen on pohja 

kristilliselle yhteydelle. Jos haluat kristillistä yhteenkuuluvuutta ja hengellistä tukea, liity kirkkoon, 

joka uskoo, opettaa ja noudattaa Raamattua – kirkkoa, jossa Kristuksen läsnäolo on todellista.  

 

Tehtävä 

12   Kenen puolesta Jeesus rukoili? 

a)   Kahdentoista opetuslapsen puolesta.  

b)   Kaikkien kirkon jäsenten puolesta, jotka liittyvät samaan kirkkoon. 

c)   Kaikkien niiden puolesta, jotka uskovat hänen, myös niiden jotka uskovat häneen tänä päivänä. 

 

Olla minun kanssani 

    Lue jakeet 17:24–26. Jeesus päätti esirukouksensa sanomalla, että hän haluaa seuraajiensa olevan 

hänen kanssaan siellä missä ikinä hän on. Ilmestyskirja kuvaa pelastettujen seisovan Jumalan 

valtaistuimen edessä laulamassa ylistystä Jeesukselle, Karitsalle, joka oli teurastettu. 

    Me emme tiedä, milloin olemme Herran kanssa. Siihen asti meidän tulee elää joka päivä tavalla, 

joka Herralle mieluista. Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, sillä kuolema on vain ovi, jonka kautta 

astumme ikuiseen Jumalan läsnäoloon. Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille 4:16–18 

luvataan:  

Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan 

pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, 

jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan 

pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. 

Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla 
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Tehtävä 

13 Jeesus lopetti rukouksensa sanomalla, että 

a)  hän halusi seuraajiensa olevan hänen kanssaan siellä, missä ikinä hän on.   

b)  hän saattaisi antaa ihmisille mahdollisuuden pelastua sen jälkeen, kun he ovat kuolleet. 

c)   maailma tuntisi Jumalan. 

14 Jos sinä kuolisit tänään, pääsisitkö sinä olemaan Herran kanssa? 

a)  En ole varma. 

b)  En, sillä en ole pelastettu. 

c)  Kyllä, sillä olen uskonut Jeesukseen omana Pelastajanani. 

 

    Jos et voi valita kohtaa c), pyydä Jeesusta Kristusta nyt puhdistamaan sinun syntisi ja 

pelastamaan sinut. Silloin myös sinä saat varmasti olla Herran kanssa ikuisesti. 
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Tarkista vastauksesi 

  5 b) Jumala antaa meille mitä pyydämme Jeesuksen nimessä. 

  1 b) Paraclete. 

  2 a) Hän puolustaa, neuvoo ja auttaa meitä. 

  6 b) tekee heistä kärsijöitä. 

  3 b) Kun Pyhä Henki osoittaa meille sisäiset  puutteemme. 

  7 c) Jumalan tahdon  tekeminen, mitä tahansa se maksaa. 

12 c) Kaikkien niiden puolesta, jotka uskovat hänen, myös niiden jotka uskovat häneen tänä 

päivänä. 

  9 b) hän yrittää saada heidät takaisin harjoittamaan syntiä.. 

10 c) Meidän tulee välittää Jumalan sana maailmalle.  

13 a) hän halusi seuraajiensa olevan hänen kanssaan siellä, missä ikinä hän on.   

11 b) Jumala lähetti Jeesuksen voittamaan kadonneet Herralle. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 18–19  

OPPITUNTI 10 

 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Jeesuksen vangitseminen 

B.   Pietari kieltää Jeesuksen – kahdesti  

C.   Jeesus Pilatuksen edessä 

D.   Jeesus naulitaan ristille 

E.   Jeesuksen hautaaminen 

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Selitä, miten Jeesuksen vangitseminen osoittaa, että pahuuden voimat eivät pystyneet 

hallitsemaan häntä. 

2. Pohdi, miten Pietarin kieltäminen on opiksi uskoville. 

3. Selosta Pilatuksen toimittaman Jeesuksen kuulustelun tulokset. 

4.   Osoita ristille kirjoitetun Jeesuksen arvonimen tarkoitus ja ristiriita. 

5.   Kuvaile Jeesuksen ruumiin hautaamista. 

 

A.  JEESUKSEN VANGITSEMINEN 

Tavoite 1. Selitä, miten Jeesuksen vangitseminen osoittaa, että pahuuden voimat eivät pystyneet 

hallitsemaan häntä. 

    Lue jakeet 18:1–11. Juudas johdatti sotilaat vangitsemaan Jeesuksen. Hän oli tehnyt hirvittävän 

päätöksen kavaltaessaan Pelastajan tajuamatta, että Jeesus tultaisiin ristiinnaulitsemaan. Kun Juudas 

näki seuraukset, oli se liian myöhäistä. Hänen tunnontuskansa ei osoittanut katumusta, joka olisi 

johtanut kohti Pelastajaa vaan kohti hirvittävää tekoaan. Aikana, jonka Juudas vietti Jeesuksen 

seurassa, hän sai todistaa yliluonnollisia asioita, mutta hän ei koskaan aidosti uskonut, eivätkä ne 

häntä liikuttaneet. Juudas teki väärän valinnan ikuisuutta varten. 

    Lue uudestaan jakeet 4–6. Kun Jeesus sanoi ”Minä se olen”, sotilaat kaatuivat maahan. He eivät 

olisi kyenneet ottamaan häntä kiinni, ellei hän itse olisi siihen suostunut. Jeesus ei yrittänyt paeta. 

Hän tiesi, että Jumalan suunnitelman mukaan hänen tuli kuolla syntiemme tähden. Jeesus sanoi 

sotilaille, että päästävät vapaiksi ne, jotka olivat hänen seurassaan, sillä sotilaathan etsivät 

ainoastaan häntä. Jopa silloin, kun Jeesus oli jo lähellä kuolemaa, hän ajatteli, että hänen omansa 

eivät joutuisi kärsimään niin kuin hän. 

Pietari oli kuitenkin valmis taistelemaan Herransa puolesta. Tosi asiassa hän veti esiin miekkansa ja 

sivalsi ylipapin palvelijan korvan irti. Luukas mainitsee, että Jeesus paransi tämän miehen. Ehkä 

tämän takia sotilas ei rangaissut Pietaria.  
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Tehtävä 

1   Minkä opetuksen saamme siitä, kun Juudas kavalsi Jeesuksen Getsemanen puutarhassa? 

a)  Meidän ei tulisi rukoilla puutarhassa.     

b)  Me annamme Saatanalle vallan ylitsemme, kun me kiellämme Jeesuksen. 

c)  Sotilaille ei tulisi antaa lupaa osallistua rukouskokouksiin. 

 

2   Miksi Jeesus ei puolustanut itseään, kun sotilaat tulivat vangitsemaan häntä. 

a) Hän tiesi, että oli Jumalan aika hänen kuolla. 

b) Hän odotti, että hänen opetuslapsensa suojelevat häntä. 

c) Hänellä ei ollut voimaa sotilaita vastaan. 

 

3  Mitä Pietari teki puutarhassa? 

a) Hän rukoili koko yön. 

b) Hän kutsui tulta taivaasta. 

c) Hän sivalsi korvan irti ylipapin palvelijalta. 

 

Jeesus Hannaksen edessä 

    Lue jakeet 18:12–14. Vaikka Hannas ja hänen vävynsä Kaifas olivat ylipapin virassa eri aikoina, 

molemmat olivat yhdessä juonitelleet Jeesuksen surmaamista. He syyttivät hänen olevan vaarallinen 

kapinajohtaja. Kaifas sanoi, että Rooman hallitus voisi määrätä sotilaansa tappamaan koko kansan. 

Tietenkään näin ei ollut. Se oli vain tekosyy saada muut uskonnolliset johtajat langettamaan 

kuolemantuomio Jeesukselle. He tekivät näin huolimatta, että he tiesivät Jeesuksen yliluonnollisesta 

toiminnasta. 

    Kaifas sanoi myös, että olisi parempi, jos yksi ihminen kuolisi koko kansan puolesta. Hän ei 

tajunnut, että hänen sanansa paljasti suuren profeetallisen totuuden, joka koski Jeesuksen kuolemaa. 

Jeesus oli uhri meidän syntiemme tähden; hänen kuolemansa kautta pelastus on saatavilla jokaiselle 

ihmiselle. 

    Saatat ihmetellä, miksi Jeesus ei voinut suorittaa pelastustekoaan ilman kuolemaa. Jumalan laki 

vaati kuitenkin rangaistuksen. Synti tuotti kuoleman, ja synti voitiin sovittaa vain veriuhrilla. 

Vanhassa testamentissa lampaita, vuohia ja karjaa uhrattiin synnintekijän sijasta – viaton kuoli 

syyllisen tilalla. Heprealaiskirjeen 9:22 vahvistaa tämän: ”Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan 

verellä, eikä anteeksiantoa ole ilman verenvuodatusta.” 

    Eläinuhreja uhrattiin jatkuvasti, vaikka ne eivät voineet ottaa syntejä pois pysyvästi. Ne kuuluivat 

vain Jumalan tilapäiseen järjestelyyn siihen asti kunnes Jumala uhrasi ainoan Poikansa 

puolestamme. Jos vain olisi ollut jokin muu keino pelastaa meidät, niin Jumala ei olisi ikinä sallinut 

ainoan Poikansa kuolla. Jeesus oli viaton uhri, joka antoi henkensä syyllisten syntisten puolesta. 

Nyt jokainen meistä voi tulla sovitetuksi Jumalalle omaksumalla sen, mitä Jeesus teki meitä varten. 
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Tehtävä 

4    Miksi Jeesuksen täytyi kuolla voidakseen pelastaa meidät synneistämme? 

a)  Vain hänen verensä vuodattaminen takaa meidän syntiemme täydellisen anteeksisaamisen. 

b)  Kaikkien meidän on kuoltava; Jeesus kuoli ensin osoittaakseen, että meidän ei tarvitse pelätä 

kuolemaa. 

c)  Hän halusi opettaa, että synnin takia on uhrattava uudelleen ja uudelleen. 

 

B. PIETARI KIELTÄÄ JEESUKSEN KAHDESTI 

Tavoite 2.  Pohdi miten Pietarin kieltäminen on opiksi uskoville. 

    Lue jakeet 18:15–18. Tässä jaksossa mainittu eräs toinen opetuslapsi, oli Johannes, joka kirjoitti 

tämän evankeliumin. Hän ei salannut tosiasiaa, että hän oli Jeesuksen opetuslapsi. Mutta Pietari, 

joka ajatteli olevansa valmis puolustamaan Jeesusta, pelkäsi. Hän kielsi Jeesuksen.  

    On helppoa antaa ihmisten tietää, että olet kristitty, kun olet muiden kristittyjen joukossa. Sen 

sijaan ei ole yhtä helppoa silloin, kun kaikki ihmiset ympärilläsi eivät usko, eivätkä tunne Jeesuksen 

opetuksia. Jeesus sanoi: 

”Jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, 

joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni 

edessä, joka on taivaissa.” (Matt. 10:32–33) 

 

Tehtävä 

5 Onko sinusta vaikeaa sanoa, että olet kristitty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Pelkäätkö, että sinua tullaan vainoamaan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Pyydä Jumalalta rohkeutta. 

 

Ylipappi kuulustelee Jeesusta 

    Lue jakeet 18:25–27. Koska Hannas oli ollut ylipapin virassa, häntä kutsutaan tässä ylipapiksi, vaikka 

Kaifas oli tällä kertaa virassa. Hannas yritti houkutella Jeesusta sanomaan jotain, jota voitaisiin käyttää 

oikeudenkäynnissä häntä vastaan, mutta Jeesus ei vastannut hänen kysymyksiinsä. 

    Sotilaat veivät Jeesuksen Kaifaksen taloon, missä uskonnollinen tuomioistuin eli Sanhedrin kuulusteli 

häntä. Oikeudenkäynti oli laiton – se pidettiin salassa, yöllä, välittömästi Jeesuksen pidättämisen jälkeen. 

Tilaisuutta kutsua todistajia puolustamaan häntä ei annettu, sillä Sanhedrinin enemmistö oli jo päättänyt, että 

Jeesus tultaisiin surmaamaan. He kävivät läpi muodollisen oikeudenkäynnin voidakseen virallisen syytöksen 

varjolla luovuttaa hänet Pilatukselle. 

 

Tehtävä 

6   Miksi Hannas kuulusteli Jeesusta? 

b) Saadakseen tietää hänestä enemmän. 

c) Saadakseen hänen ansaan. 
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Pietari kieltää Jeesuksen jälleen 

    Lue jakeet 18:25–27. Kolme kertaa Pietarilta kysyttiin, oliko hän Jeesuksen seuraaja, ja kolme 

kertaa hän kielsi Herransa. Silloin kukko kiekui, juuri niin kuin Jeesus oli sanonut. Kun Jeesus 

katsoi häneen, Pietari muisti, kuinka hän oli kieltänyt Mestarinsa. Niin hän juoksi ulos ja itki 

katkerasti. Meidän on kuitenkin syytä olla varovaisia tuomitsemasta Pietaria, josta tuli apostolien 

johtaja. Kieltäminen paljasti, kuinka heikko hän oli omassa voimassaan. Samaa voidaan sanoa 

meistä; siksi meidän tulee kokonaan turvautua Pelastajaan.  

 

Tehtävä 

7    Mitä Pietari teki ylipapin palatsin sisäpihassa? 

a)   Hän sivalsi korvan irti ylipapin palvelijalta. 

b)   Hän kielsi Herran kolme kertaa. 

 

C. JEESUS PILATUKSEN EDESSÄ 

Tavoite 3. Selosta Pilatuksen toimittaman Jeesuksen kuulustelun tulokset. 

    Lue jakeet 18:28–40; 19:1–16. Sanhedrin ei voinut tuomita ketään kuolemaan, siksi neuvosto 

lähetti Jeesuksen Pilatuksen, Rooman maaherran, kuulusteltavaksi. Juutalaiset syyttivät Jeesusta 

oman valtakuntansa pystyttämisen yrityksestä. Se tarkoitti maanpetosta, rikosta, josta seurasi 

kuolemanrangaistus. 

    Jeesus ei puolustanut itseään tätä väärää syytöstä vastaan. Hän sanoi Pilatukselle, että hän oli 

kuningas, jonka valtakunta ei ollut tästä maailmasta. Hänen valtakuntansa on hengellinen niiden 

keskuudessa, jotka uskovat häneen. 

 

Tehtävä    

8    Kun Pilatus kysyi Jeesukselta, oliko tämä kuningas, mitä Jeesus vastasi? 

a)   ”En, minua syytetty väärin.” 

b)   ”Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta.” 

c)   ”Minun valtakuntani on suurempi kuin Rooman valtakunta.” 

 

9    Uskotko sinä Jeesukseen elämäsi kuninkaansa? 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                                                                                                                 

Jeesus tuomitaan kuolemaan 

    Missään vaiheessa kuulustelua Pilatus ei löytänyt mitään aihetta Jeesuksen tuomitsemiseksi. Hän 

ilmoitti tämän juutalaisille, mutta he huusivat, että Jeesus on ristiinnaulittava. Silloin Pilatus lupasi 

päästää Jeesuksen vapaaksi, mutta he huusivat; ”Ei häntä, vaan Barabbaan.” Mutta Barabbas oli 

rosvo.  

 

  



74 

 

Tehtävä  

10  Mikä oli Pilatuksen tuomio? 

a)  Hän totesi Jeesuksen syylliseksi, ja hänen on kuoltava.    

b)  Hän totesi Jeesuksen syyttömäksi.   

c)  Hän tuomitsi Jeesuksen vankilaan Barabbaan kanssa. 

 

    Pilatus halusi päästää Jeesuksen vapaaksi, mutta hän pelkäsi kansaa. He uhkasivat ilmoittaa 

hänestä Rooman keisarille, ellei hän ole heidän kanssaan samaa mieltä. Hänen työnsä ja elämänsä 

oli vaarassa. Hän ei olisi halunnut tuomita viatonta ihmistä, mutta hän piti omaa turvallisuuttaan 

tärkeämpänä. Niin Pilatus lopulta luovutti Jeesuksen rikollisena naulittavaksi ristille. 

    Pilatuksen tavoin, jokaisen, joka kuulee Jeesuksen opetuksia, on ratkaistava, mitä hänelle on 

tehtävä. Jotkut eivät uskalla uskoa Jeesukseen Pelastajanaan, koska he pelkäävät, mitä muut sanovat 

tai tekevät. Meidän iankaikkinen kohtalomme riippuu siitä, mitä me teemme Jumalan Pojalle, 

Jeesukselle Kristukselle. Ei ole olemassa valintoja ilman seurauksia. Mikä on sinun valintasi? Mitä 

sinä teet Jeesukselle? 

 

Tehtävä   

11   Miksi Pilatus ei vapauttanut Jeesusta? 

a)   Hän totesi Jeesuksen syylliseksi. 

b)   Hän pelkäsi ihmisiä.    

c)   Hän halusi vapauttaa Barabbaan. 

 

D. JEESUS RISTIINNAULITAAN 

Tavoite 4. Osoita ristille kirjoitetun Jeesuksen arvonimen tarkoitus ja ristiriita. 

    Lue jakeet 19:16–27. Jeesus ristiinnaulittiin kahden rikollisen väliin, ja hänen yläpuolellaan oli 

kyltti, jossa luki ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas” (jae 19). Ylipapit eivät pitäneet siitä, 

mutta Pilatus kieltäytyi muuttamasta sitä.  

    Kun Jeesus kärsi ristillä , hän ajatteli muita enemmän kuin itseään. Hän antoi äitinsä opetuslapsi 

Johanneksen huostaan. Muista evankeliumeista saamme tietää, että hän jopa rukoili Jumalaa 

antamaan anteeksi ihmisille, jotka olivat naulinneet hänet ristille. 

 

Tehtävä 

12   Minkä kyltin Pilatus määräsi kiinnitettäväksi ristiin, johon Jeesus naulittiin? 

a)   Jeesus Nasaretilainen, joka oli syyllinen maanpetoksesta. 

b)   Jeesus Nasaretilainen, joka rikkoi Mooseksen lakia. 

c)   Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. 
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Jeesuksen kuolema 

    Lue jakeet 19:28–30. Kaikki Vanhan testamentin Messiaan kuolemaa koskevat ennustukset 

meidän syntiemme tähden toteutuivat, kun Jeesus kuoli ristillä. Kaikki tapahtui täsmälleen niin kuin 

profeetat olivat ennustaneet satoja vuosia aiemmin, kuten esimerkiksi se, että sotilaat heittivät arpaa 

hänen paidastaan ja tarjosivat hapanviiniä hänen janoonsa. 

    Kun Jeesus huusi ”Se on täytetty” (jae 30), hän vei loppuun tehtävän, jonka Jumala oli hänelle 

antanut. Hän maksoi kuolemallaan meidän pelastuksemme. Maailman kansat voivat uskoa 

Jeesukseen, päästä vapaiksi synnin taakasta ja omistaa iankaikkisen elämän. Todellakin, Jeesus 

kuoli koko ihmiskunnan syntien takia. Emme voi syyttää juutalaisia, Pilatusta tai roomalaisia 

sotilaita, jotka ristiinnaulitsivat hänet. Kysymyksessä oli synti – meidän syntimme – joka 

vääjäämättömästi sai hänet menemään ristille, jotta me pelastuisimme. Tästä tietoisina meidän tulisi 

tuntea syyllisyyttä syntiemme takia ja katua niitä. Emme halua jatkaa asioiden tekemistä, joka 

aiheutti Jeesuksen kuoleman. Niinpä meidän tulee pyytää Jumalaa antamaan anteeksi syntimme. 

Uskomalla ja hyväksymällä sen, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme, me pelastumme. Pietarin 

ensimmäisen kirjeen 2:24 vahvistaa tämän: ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan 

ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle.” 

 

Tehtävä 

13   Mitä Jeesus tarkoitti sillä, kun hän sanoi ”Se on täytetty”? 

a)   Uusi maailman hallitus oli nyt voimassa. 

b)   Pelastustyö oli suoritettu. 

c)   Kaikki toiveet hänen valtakunnastaan oli menetetty. 

 

14   Kuka on syyllinen Jeesuksen kuolemaan? 

a)   Ainoastaan ylipapit 

b)   Tarkalleen Sanhedrin, Pilatus ja sotilaat, jotka ristiinnaulitsivat hänet. 

c)   Me olemme, koko ihmiskunta. Meidän syntimme johtivat hänet kuolemaan. 

 

15   Mitä meidän pitäisi tehdä nyt? 

a)   Meidän ei koskaan pitäisi syyttää ketään oikeudessa. 

b)   Meidän tulee syyttää ihmisiä, jotka tappoivat Jeesuksen ja vetivät syyn myös jälkeläisilleen. 

c)   Meidän tulee katua syntejämme ja pyytää Jumalaa antamaan meille anteeksi. 

 

Ennustukset täyttyvät 

    Lue jakeet 19:31–37. Ristiinnaulitseminen oli hidas ja tuskallinen teloitusmuoto. Sotilaat 

rikkoivat uhrien sääret jouduttaakseen heidän kuolemaansa. Jeesuksen kohdalla sotilaat totesivat 

Jeesuksen jo kuolleeksi, joten he eivät rikkoneet hänen luitaan. Tässä toteutui Vanhan testamentin 

profetia (Ps. 34:20).  

    Kun sotilaat lävistivät Jeesuksen kyljen, myös se oli profetian täyttymys. Sakarja 13:1 

sanoo: ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja 
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saastaisuutta vastaan.” Myös 1 Joh. 1:7 sanoo: ”Jeesuksen, hänen Poikansa veri puhdistaa meidät 

kaikesta synnistä.” 

 

Tehtävä 

16 Opettele ulkoa 1 Joh. 1:7. 

 

E. JEESUKSEN HAUTAAMINEN 

Tavoite 5. Kuvaile Jeesuksen ruumiin hautaamista. 

    Lue jakeet 19:38–42. Joosef Arimatialainen ja Nikodemos olivat molemmat huomattavia 

uskonnollisia johtajia ja Sanhedrinin jäseniä. He eivät olleet äänestäneet Jeesuksen kuolemisen 

puolesta. Siihen asti he olivat uskoneet Jeesukseen salaa ja pelänneet ilmaisemasta uskoaan 

julkisesti. 

    Kertominen muille uskostamme ei aina ole helppoa. Kuitenkin Jeesus lupasi olla kanssamme. 

Hän antaa meille oikean määrän voimaa ja luottamusta. Kun tarve oli suurin, Jumala antoi Joosefille 

ja Nikodemokselle rohkeutta pyytää Jeesuksen ruumista hautaamista varten, jotta he voivat osoittaa 

kunnioitusta ja rakkautta häntä kohtaan. Tässä täyttyi jälleen yksi Vanhan testamentin profetia: että 

Messias tulee rikkaan luo kuoltuaan (Jes. 53:9). 

    Hautaamistapana oli kääriä ruumis hyvänhajuisten yrttivoiteiden kanssa käärinliinoihin ja asettaa 

se kalliorinteeseen hakattuun hautakammioon. Muista evankeliumeista näemme, että Jeesuksen 

ruumis haudattiin Josef Arimatialaisen  hautakammioon. Aikaa ei ollut riittävästi toimittaa kaikkia 

valmisteluja hautausta varten, koska oli melkein ilta, jolloin Jeesus kuoli, ja sapatti alkoi auringon 

laskiessa. Niin Jeesuksen ruumis pantiin hautaan ilman kaikkia hautausvalmisteluja. 

 

Tehtävä  

 17 Mitä Jeesuksen ruumiille tehtiin? 

a)   Joosef ja Nikodemos hautasivat hänet.  

b)   Opetuslapset hautasivat hänet. 

c)   Se jätettiin ristille. 

 

18 Hautausvalmistelut jäivät kesken? 

a)  Jeesuksen seuraajat olivat peloissaan. 

b)  Jeesus kuoli juuri ennen sapatin alkamista, eikä kukaan voinut työskennellä auringonlaskun 

jälkeen. 

c)  Opetuslapsilla ei ollut tarpeeksi rahaa ostaa tarvikkeita hautausta varten. 

 

19 Rukoile, että Jumala antaa salassa uskoville rohkeutta ilmaista uskonsa Jeesukseen avoimesti. 
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Tarkista vastauksesi 

 

  6 c) Saadakseen hänen ansaan. 

  1 b) Me annamme Saatanalle vallan ylitsemme, kun me kiellämme Jeesuksen. 

  7 b) Hän kielsi Herran kolme kertaa. 

  2 a) Hän tiesi, että oli Jumalan aika hänen kuolla. 

  8 b) ”Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta.” 

  3 c) Hän sivalsi korvan irti ylipapin palvelijalta. 

10 b) Hän totesi Jeesuksen syyttömäksi.   

  4 a) Vain hänen verensä vuodattaminen takaa meidän syntiemme täydellisen anteeksisaamisen. 

14 c) Me olemme, koko ihmiskunta. Meidän syntimme johtivat hänet kuolemaan. 

11 b) Hän pelkäsi ihmisiä.    

15 c) Meidän tulee katua syntejämme ja pyytää Jumalaa antamaan meille anteeksi. 

12 c) Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. 

17 a) Joosef ja Nikodemos hautasivat hänet. 

13 b) Pelastustyö oli suoritettu. 

18 b) Jeesus kuoli juuri ennen sapatin alkamista, eikä kukaan voinut työskennellä auringonlaskun 

jälkeen. 
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JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 20–21  

OPPITUNTI 11 

 

OPPITUNNIN RAKENNE 
 

A.   Tyhjä hauta 

B.   Jeesuksen ilmestymiset ylösnousemuksen jälkeen  

 

OPPITUNNIN TAVOITTEET 
 

1. Kuvaile kahta vastakkaista tyhjän haudan selitystä.  

2. Tunnista Jeesuksen ilmestymiset, jotka tapahtuivat ylösnousemuksen jälkeen. 

 

A.  TYHJÄ HAUTA 

Tavoite 1. Kuvaile kahta vastakkaista tyhjän haudan selitystä. 

    Lue jakeet 20:1–10. Ennen kuin Jeesus ristiinnaulittiin, hän kertoi opetuslapsille useita kertoja, 

että hänet tapettaisiin, ja että myöhemmin hän heräisi kuolleista. Mutta kun Jeesus todella kuoli, 

opetuslapset eivät muistaneet, mitä hän oli heille ylösnousemuksesta sanonut. 

    Muiden kirjoittajien evankeliumeista saamme tietää, että Maria Magdaleena joidenkin muiden 

naisten kanssa meni haudalle, jonne Jeesus oli haudattu. Heillä oli mukanaan hyvänhajuisia 

yrttivoiteita tarkoituksenaan voidella Jeesuksen ruumis, niin kuin oli tapana. Mutta heidän 

hämmästyksekseen suuri kivi, joka oli pantu haudan suulle, oli siirretty pois. Hauta oli tyhjä! Maria 

juoksi nopeasti kertomaan opetuslapsille muiden naisten jäädessä haudalle. Kun Maria Magdaleena 

palasi haudalle, enkeli ilmoitti heille, että Jeesus elää. 

    Kuultuaan tapahtuneesta Pietari ja Johannes juoksivat haudalle nähdäkseen itse tilanteen. He 

näkivät haudan tyhjänä paitsi liinat, joihin Jeesuksen ruumis oli kääritty. Maria ajatteli, että 

Jeesuksen vastustajat olivat varastaneet ruumiin. Mutta Pietari ja Johannes päättelivät, että varkailla 

ei olisi ollut aikaa riisua ruumista käärinliinoista. Myös liina, joka oli ollut Jeesuksen pään 

ympärillä, oli siististi käärittynä erillään, toisessa paikassa. Mitä oli tapahtunut Jeesuksen ruumiille? 

Mietteliäinä he palasivat taloon, jossa he oleskelivat. 

 

Tehtävä 

1    Miksi Maria Magdaleena meni haudalle, jonne Jeesus oli haudattu? 

a)  Hän halusi nähdä, oliko Jeesus todella kuollut. 

b)  Hän halusi voidella ruumiin hyvänhajuisilla voiteilla. 

c)  Hän halusi keskustella puutarhurin kanssa. 
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2    Mitä hän havaitsi, kun hän pääsi haudalle. 

a)  Hauta oli auki ja tyhjä. 

b)  Joosef ja Nikodemos olivat voitelemassa ruumista. 

c)  Jeesuksen vastustajat olivat varastaneet ruumiin. 

 

3    Kun Pietari ja Johannes menivät haudalle, he näkivät 

a)  sotilaat ja kysyivät, mitä oli tapahtunut. 

b)  puutarhurin ja kysyivät, missä oli Jeesuksen ruumis. 

c)  Jeesuksen käärinliinat tyhjässä haudassa. 

 

B. JEESUKSEN ILMESTYMISET YLÖSNOUSEMUKSEN JÄLKEEN  

Tavoite 2. Tunnista Jeesuksen ilmestymiset, jotka tapahtuivat ylösnousemuksen jälkeen. 

 

Jeesus ilmestyy Maria Magdaleenalle 

    Lue jakeet 20:11–18. Joskus ihmiset ovat niin murheellisia rakkaan omaisen tai ystävän 

kuoleman johdosta, että he eivät näytä muistavan Jumalan sanaa. Ei edes enkelien antama ilmoitus 

haudalla olleille naisille, että Jeesus elää, ollut vakuuttanut opetuslapsia. Heidän täytyi tavata Jeesus 

henkilökohtaisesti ollakseen varmoja, että hän todella oli elossa. Jeesus
 
ilmestyikin opetuslapsille 

monta kertaa
 
ylösnousemuksensa jälkeisenä aikana. Neljänkymmenen päivän aikana hän puhui 

heille Jumalan valtakunnasta.  

    Jeesus tulee myös meidän luoksemme ja antaa meidän ymmärtää, että hän elää. Hän muuttaa 

kyyneleemme iloksi ja lähettää meidät jakamaan tätä sanomaa muille. Maria oli ensimmäinen, joka 

näki Jeesuksen ja sai vastaanottaa sanoman. Jokaisen uskovan tulisi jakaa Kristuksen ihmeellistä 

sanomaa viisaudella ja soveliaisuudella. On tärkeää ymmärtää miten ja milloin puhua ihmisille. 

Sillä on merkitystä, joko ihmiset hyväksyvät tai torjuvat evankeliumin.  

 

Tehtävä 

4    Kun Jeesus kohtasi Marian puutarhassa, hän käski häntä 

a)  lopettamaan itkemisen. 

b)  palaamaan kotiin. 

c)  viemään opetuslapsille sanoman. 

 

Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen 

    Lue jakeet 20:19–23. Samana päivänä Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen, jotka olivat koolla 

lukittujen ovien takana peläten, että Jeesuksen viholliset hyökkäisivät seuraavaksi heidän 

kimppuunsa. Kun he näkivät Jeesuksen, he eivät uskoneet hänen olevan oikeasti elossa. Silloin 

Jeesus näytti heille kätensä ja kylkensä todistukseksi, että se oli hän eikä mikään aave. Täyttymys 

siitä, mitä profeetat olivat sanoneet Messiaasta, oli heidän edessään. 

    Jeesus sanoi jälleen, että hän lähettää heidät niin kuin Isä oli lähettänyt hänet. He tulisivat 
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saamaan Pyhän Hengen avustamaan heitä siinä tehtävässä, jonka hän oli antamassa heille. 

Luukkaan evankeliumista ja Apostolien teoista näemme, että opetuslapset saivat Pyhän Hengen 

viisikymmentä päivää myöhemmin, helluntaipäivänä. Jeesus antaa edelleen Pyhän Hengen niille, 

jotka uskovat häneen ja haluavat olla hänen palveluksessaan. 

    Noudattaen Jeesuksen käskyä ja julistaen evankeliumia opetuslapset saavuttivat suuren määrän 

ihmisiä. Monien maiden ihmiset elämän eri alueilta ottivat Jeesukseen vastaan Pelastajakseen. 

Elleivät opetuslapset olisi jakaneet evankeliumia, ihmiset eivät koskaan olisi päässeet tietämään 

pelastuksesta Jeesuksessa. 

    Yhtä lailla monet ihmiset odottavat, että sinä kerrot heille sanoman Jumalasta. Ehkä sinä olet 

ainoa viestin tuoja, jonka he koskaan tapaavat. Mikä suuri tehtävä onkaan edessämme!  

 

Tehtävä 

 

5    Mitä Jeesus sanoi opetuslapsille? 

a)   Heidän pitäisi kätkeytyä. 

b)   Hän lähettää heidät niin kuin Isä lähetti hänet. 

c)   Heidän tulisi lähteä kotiin. 

 

6    Minkä erikoisen avun Jeesus lupasi siihen työhön, jonka hän aikoi antaa opetuslapsille? 

a)   Rahaa evankeliumin julistamiseen. 

b)   Ilon. 

c)   Pyhän Hengen. 

 

Jeesus ja Tuomas 

    Lue jakeet 20:24–31. Tuomas ei uskonut, mitä muut opetuslapset olivat nähneet. Hän epäili 

heidän kokemustaan ja sanoi, että hänen on itse nähtävä ennen kuin uskoo. 

    Monet ihmiset tänä päivänä ajattelevat, että kristittyjä on huijattu. Sellaisten arvostelijoitten on 

selvitettävä itse. Ehkä heidän silmänsä eivät näe Jeesusta, mutta hän puhuu heidän sydämiinsä. 

Silloin kuten Tuomas, he voivat julistaa Jumalan sanaa. Jakeessa Joh. 20:27–29 Jeesus sanoi 

Tuomakselle:  

”Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se minun 

kylkeeni. Älä ole epäuskoinen vaan uskova!” Tuomas sanoi hänelle: ”Minun Herrani 

ja minun Jumalani!” Jeesus vastasi: ”Koska näit minut sinä uskot. Autuaita ne, jotka 

uskovat, vaikka eivät näe.” 

 

Johanneksen kirjoittamisen tarkoitus 

    Lue jakeet 20: 30–31. Johannes kirjoitti evankeliumissaan kaikista ihmeellisistä asioista, joita hän 

oli nähnyt Jeesuksen tekevän ja kuullut hänen sanovan, että ne auttaisivat meitä ymmärtämään 

Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Johannes todisti: ”Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen 

olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte häneen, olisi elämä hänen nimessään” 

(Joh.20:31). 
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Tehtävä 

 

7    Opettele ulkoa Joh. 20:31. 

8    Mikä on Johanneksen evankeliumin tarkoitus? 

a)   Antaa meidän tietää, että Jeesus on Jumalan Poika. 

b)  Kertoa kaiken, mitä Jeesus teki. 

 

Jeesus ilmestyy seitsemälle opetuslapselle 

    Lue jakeet 21: 1–14. Opetuslapset palasivat Galileaan sen mukaan kuin Jeesus oli opastanut. 

Eräänä yönä Simon Pietari ja jotkut muut menivät kalaan. He tekivät työtä koko yön saamatta 

mitään. Jeesus neuvoi heitä heittämään verkot veneen toiselle puolelle. He tekivät niin ja saivat niin 

paljon kaloja, että tuskin jaksoivat vetää verkkoja rantaan. 

 

Tehtävä 

 

9    Se että opetuslapset yhtäkkiä joutuivat kalastuskouluun, oli seurausta 

a)   Jeesuksen sanojen noudattamisesta. 

b)   heidän kalastustaidostaan. 

c)   kalastamisesta oikeassa paikassa. 

 

Jeesus ja Pietari 

    Lue jakeet 21:15–19. Pietari oli sanonut kolme kertaa, että hän ei tunne Jeesusta; nyt Herra teki 

hänelle kolme kertaa kysymyksen. Pietari oli vakuuttanut, että vaikka muut jättäisivät Jeesuksen, 

hän ei jättäisi häntä koskaan. Mutta koetuksen tultua hän oli epäonnistunut. Niinpä Jeesus kysyi 

häneltä kolmesti: ” Rakastatko sinä minua todella enemmän kuin nämä?” (jae 15). Pietari häpesi 

tapaa, jolla hän oli toiminut ja oli pahoillaan siitä, mitä hän oli tehnyt. Kuitenkin Jeesus valitsi 

Pietarin, joka oli uskollinen elämänsä viimeiseen päivään asti. Hänestä tuli huomattava 

apostolijoukon johtaja. 

    Siitä, että Jeesus hyväksyi Pietarin, ymmärrämme, että hän oli saanut anteeksi Herransa 

kieltämisen. Hänestä tuli paimen, joka piti huolta niistä, jotka uskoivat Jeesukseen.   

  

Jeesus ja muut opetuslapset 

    Lue jakeet 21: 20–24. Johannes, joka kirjoitti tämän evankeliumin, ei halunnut mainita itseään 

nimeltä.  Hän oli se opetuslapsi, josta Pietari puhui, kun hän kysyi, ”Herra, entä hän?” (jae 21). 

Jeesus sanoi Pietarille, että ei ollut hänen asiansa tietää, mitä Johanneksen on tehtävä tai mitä 

hänelle tulee tapahtumaan. Pietarin tuli seurata Jeesusta uskollisesti huolehtimatta siitä, mitä muut 

tekevät. 

    Jumala ei kutsu kaikkia tekemään samoja asioita. Emme voi päättää, mitä teemme sen 

perusteella, mitä näemme toisten tekevän. Emmekä voi olettaa, että toisten tulisi tehdä samoja 

asioita, joita tunnemme Jumalan tahtovan meidän tekevän. Rukoilkaamme Jumalan tahtoa sekä 
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meidän elämäämme että myös muiden kristittyjen elämään. 

 

Tehtävä 

 

10   Mitä Pietari halusi tietää? 

a)   Miten hän voisi ruokkia lampaita, sillä hän oli kalastaja.     

b)   Mitä tulisi tapahtumaan Johannekselle. 

11  Pyydä Jumalaa auttamaan, että voisit tehdä hänen tahtonsa. 

 

Loppusanat 

    Lue jae 21:25. Johanneksen kirjoittamasta evankeliumista olet saanut tietää, että Jeesus on Sana. 

Hänen kauttaan Jumala puhuu sinulle. Jeesus on Jumalan Poika, joka näyttää sinulle minkälainen 

Jumala on. Hän on Jumalan Karitsa, joka kuoli ottaakseen pois syntisi. Jeesus on tie taivaaseen ja 

maailman valo; sinun ei tarvitse kulkea hengellisessä pimeydessä. Jeesus on elämän leipä, joka 

tyydyttää nälkäisen sielusi.  Hän on totuus, joka pelastaa sinut erheistä ja epävarmuudesta. Hän on 

Ihmisen Poika, joka tuntee sinut ja ymmärtää sinun tarpeitasi. Hän on Hyvä Paimen, joka huolehtii 

sinusta. Hän on ylösnoussut, joka huolehtii sinusta. Hän on ylösnousemus ja elämä, joka antaa 

sinulle yltäkylläisen elämän jo nyt, voiton kuolemasta ja ikuisen elämän tulevassa maailmassa. 

    Jeesus on kaikkea tätä ja vielä enemmän. Hän on sinun Pelastajasi, Herrasi ja Kuninkaasi, joka 

rakastaa sinua. Hän haluaa, että sinä rakastat häntä ja olet kuuliainen hänelle. Hän haluaa sinun 

seuraavan häntä. Hän on jättänyt valinnan sinulle. 

 

Tehtävä 

 

12   Mitä sinun pitäisi tehdä nyt, kun olet saanut tietää, kuka Jeesus on? 

a)   Rakastaa Jeesusta – seurata häntä lopun elämääsi. 

b)  Kulkea omaa tietäsi – huolimatta siitä, mitä olet oppinut. 
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Tarkista vastauksesi 

 

  5 b) Hän lähettää heidät niin kuin Isä lähetti hänet. 

  1 b) Hän halusi voidella ruumiin hyvänhajuisilla voiteilla. 

  6 c) Pyhän Hengen. 

  2 a) Hauta oli auki ja tyhjä. 

  3 c) Jeesuksen käärinliinat tyhjässä haudassa. 

  4 c) viemään opetuslapsille sanoman. 

  8 a) Antaa meidän tietää, että Jeesus on Jumalan Poika.       

  9 a) Jeesuksen sanojen noudattamisesta. 

10 b) Mitä tulisi tapahtumaan Johannekselle. 

12 a) Rakastaa Jeesusta – seurata häntä lopun elämääsi.      

             

             

             

              

 

 

 

 

              

     ONNEKSI OLKOON! 

 

Olet nyt saanut kurssin päätökseen. Toivomuksemme on, että se on ollut suureksi avuksi sinulle.  

 

Mahdollisuus loppukokeen suorittamiseen 

 

Jos haluat saada todistuksen tämän kurssin suorittamisesta, sinun tulee tehdä hyväksyttävästi 

maksullinen loppukoe. Ota yhteyttä IK-opiston koulutussihteereihin (opintosihteeri.gu@isokirja.fi).
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LOPPUSANAT 

 

Hyvä Opiskelija, 

 

   Toivomme, että tämä opiskelu on herättänyt sinut ajattelemaan sudettasi Jumalaan. Opiskeltuasi 

oppitunnit ja vastattuasi kaikkiin kysymyksiin oletko pohtinut, ”Olenko minä oikeasti 

kristitty?” ”Tunnenko minä Jumalan?” ”Onko hän elämässäni todellinen?” Haluamme antaa sinulle 

tilaisuuden, että sinulle syntyisi oikea suhde Jumalan kanssa. 

 

   Kaikki me olemme tehneet vääriä asioita. Olemme haavoittaneet itseämme ja muita. Raamattu 

kutsuu sitä synniksi, ja me kaikki olemme syyllisiä: ”Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla 

Jumala kirkkautta” (Room 3:23). Meidän syntimme estää meitä tuntemasta Jumalaa rakastavana 

Isänä. Jumala kuitenkin rakastaa meitä huolimatta synneistämme. Hän rakastaa meitä niin paljon, 

että lähetti Poikansa kuolemaan meidän edestämme. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 

hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan 

hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16). Jeesus kantoi kuollessaan rangaistuksen, jonka me 

syntiemme tähden ansaitsimme. 

 

   Haluatko saada varmuuden siitä, että Jeesus on sinun Pelastajasi? Se on helppoa: 

* Myönnä, että olet syntinen, joka tarvitsee apua, ja pyydä, että hän antaa sinulle anteeksi. 

* Usko Jeesukseen koko sydämestäsi ja anna hänen tietää, että sinä hyväksyt hänet Pelastajaksesi. 

 

Voit puhua Jumalalle omilla sanoillasi ja rukoilla esimerkiksi seuraavan rukouksen: 

 

Rakas Jeesus, 

Tiedän, että olen syntinen ihminen. Anna minulle anteeksi. Minä uskon, että sinä olet ikuinen 

Jumalan Poika. Kiitos, että kuolit ristillä minun syntieni edestä. Tule minun elämääni. Tee itsesi 

todelliseksi elämässäni. Tule minun elämäni Herraksi tänään. Kiitos, että olet pelastanut minut! 

Amen. 

 

   Jos rukoilit tämän rukouksen ja tarkoitit sitä koko sydämestäsi, sinun syntisi ovat anteeksi annetut 

ja sinulla on ikuinen elämä. Jeesus on sinun elämäsi Herra. Raamattu sanoo: ”Jos me tunnustamme 

syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä” (1 Joh 1:9). 

 
 

 

             


