
Tervetuloa huhtikuun Raamikseen! Kolmelle oikein
vastanneelle arvotaan 10 euron lahjakortti
hampurilaisravintolaan! Yksi oikein vastanneista saa
lahjakortin lisäksi ekstrana elämän syntyä käsittelevän
upean dvd-elokuvan. Siinä tutkijat kertovat uusista aihetta
koskettavista tieteellisistä tutkimustuloksista.

Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi!

Tämän raamiksen aiheena on Pääsiäinen. Vastauksiin
löydät vihjeitä esillä olevista raamatunkohdista.

Kysymykset 1 ja 2 Luukkaan evankeliumin luvusta 22:

Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. [Matt.
26:1-5; Mark. 14:1,2; Joh. 11:45-53 : 2. Moos. 23:15; 5. Moos. 16:1]2 Ylipapit ja
lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä,
sillä he pelkäsivät kansaa. [Luuk. 20:19; Ap. t. 4:26,27]3 Silloin meni Saatana
Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta.
[Matt. 26:14-16; Mark. 14:10,11 : Joh. 13:27]4 Hän lähti ylipappien ja
temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten
toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. [Luuk. 22:52]5 He ilahtuivat ja tarjosivat
hänelle rahaa.6 Juudas suostui tarjoukseen ja etsi nyt sopivaa tilaisuutta
saattaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä kaikessa hiljaisuudessa.

Kysymys 1: Miksi juutalaista
pääsiäistä

vietettiin?(2.Mooseksen kirja
12)*

Oli juhla-aika
viljasadon kypsymisen juhla
Egyptin orjuudesta vapauteen pääsyn muistojuhla

Kysymys 2: Kuka Juudas
Iskariot oli?*

yksi kahdestatoista Jeesuksen lähimmistä
opetuslapsista
eräs juutalainen mies Sarpatista
saddukeusten vakooja

Kysymys 3: Johanneksen evankeliumin luvusta 12

Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa,
sanoi silloin:5 "Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi
voitu antaa köyhille."6 Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt
köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti
siihen pantuja rahoja ominaan.

Kysymys 3: Millainen mies
Juudas Iskariot oli? *

Hän oli kuin kuka tahansa muu
Hän oli varas
Hän välitti köyhistä
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Kysymys 4:Luukkaan evankeliumin luvusta 22

Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava.
[Matt. 26:17-19; Mark. 14:12-16 : 2. Moos. 12:6; 5. Moos. 16:4,6]8 Jeesus lähetti
Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: "Menkää valmistamaan meille
pääsiäisateria."9 He kysyivät: "Minne tahdot meidän valmistavan sen?"10 Hän sanoi:
"Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa
häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee,11 ja sanokaa talon isännälle:
'Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian
opetuslastensa kanssa.'12 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa
on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria."13 He lähtivät matkaan, ja kaikki
kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.

Kysymys 4:Miksi
pääsiäisateriaan kuului

teurastettu
karitsa?(2.Mooseksen kirja

12)*

Se oli helppo valmistaa
Se oli vanha perinneruoka
Muistoksi siitä, että karitsan veri suojeli Israelin
kansaa tuholta Egyptistä lähtiessä.

Kysymys 5: Luukkaan evankeliumin luvusta 21

Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. [Matt. 26:26-30;
Mark. 14:22-25; 1. Kor. 11:23-25]15 Hän sanoi heille: "Hartaasti olen halunnut syödä
tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. [Luuk. 24:24,26; Ap. t.
1:3, Ap. t. 3:18]16 Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se
saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa." [Luuk. 13:29, Luuk. 14:15]17 Hän otti
käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.18
Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan
valtakunta on tullut." [Luuk. 17:20, Luuk. 19:11; Ap. t. 1:3,7]19 Sitten hän otti leivän,
siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka
annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." [1. Kor. 10:17]20
Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto
minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. [2. Moos. 24:8; Jer. 31:31;
Hepr. 10:10]21 Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani
kätensä myös minun kavaltajani. [Matt. 26:20-25; Mark. 14:17-21; Joh. 13:18-30 : Ps.
41:10]22 Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi
sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!" [Ap. t. 1:16]23 Opetuslapset alkoivat kysellä
toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.

Kysymys 5: Mitä Jeesus
tarkoitti puhuessaan aterialla

ruumistaan ja verestään? *

Ei erityistä tarkoitusta
Se oli vain vanha tapa
Jeesus oli uhrikaritsa koko maailman syntien
sovittamiseksi

Kysymys 6: Luukkaan evankeliumin luvusta 22
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Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset
seurasivat häntä. [Matt. 26:36-46; Mark. 14:32-42 : Joh. 18:1]40 Tultuaan sinne
Jeesus sanoi heille: "Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen." [Luuk. 11:4]41 Itse hän
meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili:42 "Isä, jos tahdot, niin
ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun."
[Matt. 6:10; Joh. 6:38]43 Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä.*
[Nämä jakeet puuttuvat useista käsikirjoituksista mutta kuulunevat Luukkaan
alkuperäiseen tekstiin.][Dan. 10:18,19]44 Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä
kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin.* [Joh.
12:27; Hepr. 5:7]45 Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslasten luo, hän
tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina.46 "Mitä? Nukutteko te?" hän sanoi.
"Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen."

Mikä sai Jeesuksen
suostumaan uhrilampaaksi?*

Jumala pakotti hänet siihen
Jeesuksen kuuliaisuus taivaallisen Isänsä
tahdolle
Tehtävä oli Jeesukselle mieluinen

Kysymys 7: Luukkaan evankeliumin luvusta

Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas,
yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle
suudelman, [Matt. 26:47-56; Mark. 14:43-52; Joh. 18:1-11]48 mutta Jeesus sanoi
hänelle: "Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?" [Luuk. 22:22]49 Kun
Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat: "Herra, iskemmekö
miekalla?"50 Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että tämän oikea korva
irtosi.51 Mutta Jeesus sanoi: "Ei! Antakaa tämän tapahtua." Hän kosketti miehen
korvaa ja paransi hänet. [Ap. t. 10:38]52 Sitten hän sanoi ylipapeille,
temppelivartioston päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä
vangitsemaan: "Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät käsissä.
[Luuk. 22:4]53 Minä olen joka päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te
ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on
pimeydellä valta." [Luuk. 19:47+ | Luuk. 22:3,31]

Kysymys 6: Mitä Jeesus teki
Pietarin iskettyä palvelijan

korvan irti?*

Kehui Pietaria
Ei mitään
Paransi palvelijan

Kysymys 8:Markuksen evankeliumin luvusta 14

Jeesus Suuren neuvoston edessä53 Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto
sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. [Matt. 26:57-68; Luuk.
22:54,63-71; Joh. 18:12-14,19-24]54 Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä
ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli
tulen ääressä.55 Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan
saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt.56 Monet kyllä
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todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia.57 Silloin
astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen:58 "Me
olemme kuulleet hänen sanovan: 'Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin
ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.'" [Mark. 15:29;
Joh. 2:19; Ap. t. 6:14]59 Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.60
Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö lainkaan
vastaa heidän syytöksiinsä?"61 Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään.
Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan
poika?" [Ps. 38:14,15; Jes. 53:7; Mark. 15:4,5; Luuk. 23:9; Joh. 19:9]62 "Olen",
vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan pilvien keskellä." [Mark. 12:36+ | Mark. 13:26]63 Silloin ylipappi
repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme! [4. Moos. 14:6; 2.
Sam. 13:19; Job 1:20; Jer. 36:24; Ap. t. 14:14]64 Kuulittehan, miten hän herjasi
Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja
ansaitsi kuoleman. [Mark. 2:7; Joh. 19:7 | 3. Moos. 24:16]65 Muutamat alkoivat nyt
sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja
sanoivat: "Profetoi nyt!" Vartijatkin löivät häntä

Väliotsikko

Kysymys 8: Löysivätkö
ylipapit todellista syytä

Jeesuksen tuomitsemiselle
kuolemaan?*

Kyllä
Ei
Ehkä

Kysymykset 9 ja 10: Luukkaan evankeliumin luvusta 23

Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: "Etkö
sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!"40 Mutta toinen moitti häntä: "Etkö
edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta?41 Mehän olemme
ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei
ole tehnyt mitään pahaa."42 Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet
valtakuntaasi."43 Jeesus vastasi: "Totisesti: jo tänään olet minun kanssani
paratiisissa." [1. Moos. 2:9; 2. Kor. 12:4; Ilm. 2:7]Jeesuksen kuolema44 Oli jo kuudes
tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti
yhdeksänteen tuntiin saakka. [Matt. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Joh. 19:28-30 : Aam.
8:9]45 Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. [Mark. 15:38+]46 Ja Jeesus huusi
kovalla äänellä: "Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." Tämän sanottuaan hän
henkäisi viimeisen kerran. [Ps. 31:6; Ap. t. 7:59]47 Kun sadanpäällikkö näki, mitä
tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: "Tämä mies oli todella viaton."

Kysymys 9:Mitä Jeesus sanoi
katuvalle rikolliselle ristillä?*

Oli vaiti
Huokasi
Jo tänään olet kanssani paratiisissa

Kysymys 10: Mitä Oli hiljaa
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sadanpäällikkö sanoi
Jeesuksen kuoltua?*

Tämä mies oli todella viaton
Pakeni paikalta

Kysymys 11: Luukkaan evankeliumin luvusta 24

1 Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle
ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan.2 He havaitsivat, että kivi oli vieritetty
haudan suulta,3 ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran
Jeesuksen ruumista.4 Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä
kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. [Ap. t. 1:10]5 Naiset pelästyivät ja
painoivat katseensa maahan. Mutta miehet sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää
kuolleiden joukosta?6 Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä
hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa:7 'Näin täytyy käydä: Ihmisen Poika
annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän
nousee kuolleista.'" [Luuk. 9:44]8 Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut.9
Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan yhdelletoista opetuslapselle ja kaikille
muille.

Kysymys 11:Mitä enkelit
sanoivat haudalle tulleille

naisille?*

Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista
Älkää pelätkö

Jos haluat osallistua arvontaan, niin ole hyvä ja kirjoita alla oleviin kentiin nimesi ja
osoitteesi

Etunimi ja sukunimi

Postiosoite

Posti numero ja
postitoimipaikka

Kiitos osallistumistasi! Siunattua Pääsiäistä!
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