
Pääsiäinen 

 

PT=Päätotuus: Jeesuksen hylkääminen meidän edestämme ristillä 

 

Johdanto: Jeesuksen jäljillä-elokuva: 46-55 min: näille näyttelijöille ei oikeasti 

tapahtunut, mutta Jeesukselle kylläkin. TAI  Miltä se tuntuu, kun kaverit sanoo, ettei 

me sua haluta mukaan. Hylkääminen on pahinta, nyt tulee kertomus hylkäämisestä. 

 

Kulku 

0. Johdantona lyhyt kertaus pääsiäisviikosta 

 - ratsastaminen kaupunkiin aasilla ja muistoateria, ehtoollinen 

 - rukoilu Getsemanessa, kavaltaminen ja vangitseminen 

 - juutalaiset syyttivät valheilla ja repivät pelihousunsa Jumalan Pojalle 

- virkamiesten pompottelu (Pilatus, Herodes, Pilatus) ja syyttäminen 

- ruoskiminen, piikkikruunu, ristin kantaminen 

 

1. Ristiinnaulitseminen 

 - roomalainen kidutuskeino, julma ja tuskallinen 

- MIKSI? Koska juutalaiset pomot pelkäsivät, että heidän virkansa on 

loppu. He tekivät paljon hyvää muiden silmissä 

* Minkälainen on sydämeltään kiero ihminen? 

 

2. Jeesus pyytää anteeksi ristiinnaulitsijoiden puolesta 

- Kysy: Miksi Jeesus kärsi? > Jeesus kärsi meidän puolesta. 

 ? Kuinka helppoa on pyytää anteeksi toisen puolesta? 

 

3. Elohi elohi, lema sabaktani! Jumalani, jumalani, miksi hylkäsit minut? 

 - Jumala hylkäsi Poikansa ristillä, jotta meidän ei tarvitse tulla hylätyksi. 

 * Taivaaseen ei pääse syntiä. Kuka meistä on synnitön? 

 Jeesuksen kaverina voin päästä taivaaseen, koska hänet on jo hylätty! 

 

4. Se on täytetty. 

- Jeesus suoritti tehtävänsä: Ihminen ei onnistunut olemaan rikkomatta 

edes yhtä käskyä, Jeesuksen piti pitää kaikki käskyt tarkalleen! 

 

5. Kuolema: pimeys, verho halki 

 - Jeesus rikkoi vallan ja teki tyhjäksi ihmisten omat yritykset kelvata. 

 

6. Sadanpäämies: Tämä oli Jumalan Poika.  

- Mitä se tarkoittaa? Hän uskoi Jeesukseen. Voimme rukoilla. 

 

7. Kolme päivää ja kolme yötä 

 - Valot pimeäksi kahdeksi yöksi. Niin kuin Joona (Luuk.10:30) 

 - Enkeli haudalla ilmoittamassa: miksi te etsitte elävää haudasta? 

 - Jeesus näyttäytyi vielä kavereilleen ja söikin heidän kanssaan 

 

8. Miksi ylösnousemus on niin tärkeä. 

 ? Kuinka moni muistaa vanhoja kuninkaita nimeltä? 

 - Jos Jeesus olisi kuollut vain, ei meillä olisi toivoa tulevaisuudesta. 

* Miten se liittyy minuun?  > Minäkin voin uskoa elävään Jeesukseen! 

Enkä mihinkään kuolleisiin pökkelöihin. 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Raamattu 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 

Rm.8:38- Olen varma 



 

-Taivas on niin hyvä paikka, ettei siellä ole mitään pahaa, eikä sinne pääse mitään 

pahaa. Jos sinä olet tehnyt joskus jotain pahaa, voit sinä päästä taivaaseen vain 

Jeesuksen kanssa, joka ei tehnyt koskaan mitään pahaa. 

 

Mitä Herra teki? 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

 

Totuuksia 

 

PT=Päätotuus: 

 

 


