
Pääsiäinen sotilaan silmin  

PT: Jeesus kuoli minun vuokseni, minun syystäni 

Johdanto: TVssä näkyy sotilaita, nekin on ihmisiä.. 

 

1. Roomalainen sotilas määrätään Jerusalemiin töihin 

- Kuvissa ovat eri sotilaita, mutta voisi olla samakin paikalla koko ajan.. 

 

2. Pidätysmääräys Getsemanen puutarhaan 

- Joku läheisistä oli kavaltanut 

* Sotilas ihmetteli kuinka ystäväkin voi olla niin paha PT 

 

3. Ylipapin luona vartioiminen 

- Oletko Jumalan Poika? > Jeesus: Itsepä sen sanoit 

* Kaikkein rakkaimmatkin kielsivät Jeesuksen PT 

 

4. Pilatuksen luokse vieminen 

- Jeesuksesta puhuttiin juutalaisten kuninkaana 

- Kuulin Pilatuksen kysymyksen: Mikä on totuus? 

* Pelottiko totuus Pilatusta?   >  Pelottaako se sinua? Mitä voi paljastua? 

 

5. Herodeksen luokse 

 

6. Pilatuksen luokse 

- Pilatus lopulta pesi kätensä, se oli oikeuden irvikuva: huutoäänestys 

* Esim, jos joku on sotkenut koulun seinän sormiväreillä, voidaan kädet katsoa 

> Meistä kukaan ei voi itse ottaa syyllisyyttään pois, ei edes käsiä pesemällä 

> Vaikka et jäisikään kiinni, olet syyllinen. Jumala tietää kaiken. 

 

7. Jeesuksen ruoskiminen ja piikkikruunun laittaminen > pilkkaa 

 

8. Ristin kantaminen  

- Kantajaksi määrätään ohikulkija > Se voisi olla kuka tahansa meistä! PT 

* Kantajaa ei kuitenkaan ristiinnaulita, vaikka hän olisi sen ansainnut. 

 

9. Jeesus naulitaan ristille 

 ? Oliko ristille Jeesuksen naulinnut sotilas syyllinen Jeesuksen kuolemaan? 

- Jeesus pyytää armoa: Anna heille anteeksi.  

* Jeesus kuoli, koska vääryys tarvitsee rangaistuksen >Jumala ei rankaise sinua 

* Jeesus olisi tullut, vaikka olisit ainut ihminen, koska sinä tarvitset armoa 

* Jeesus pyytää, että saisi antaa sinullekin anteeksi! 

- Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?  

 > Jumala hylkäsi Jeesuksen, jottei sinua tarvitse >Sinun käsiin annan henkeni.. 

 

10. Jeesuksen kuolema > Sotilas tunnustaa, että Jeesus oli Jumalan Poika  

* Jumala on minua suurempi ja tarvitsen Häntä ja voin rikkoa Häntä vastaan 

 

11. Vartioon Jeesuksen haudalle 

- Sotilaiden mielestä tämä oli kaikkein turhinta hommaa, vartioida kuollutta. 

- Aamulla enkeli ilmestyy haudalle ja vierittää kiven pois 

* Jeesus voitti, kuoleman ja elää siksi tänäänkin!! 

 

 

Muistolause:   KERTAUS ja sovellus:  

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 

 

_________________ 

Kysymyksiä: 

Mihin sinä olet 

syyllinen?  

Kolikon kuljetus

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Sotilaan pääsiäinen (evankeliumien loppuluvut) 

Mitä Herra teki? Kärsi minun rangaistukseni..  Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on oikeudenmukainen 

ja pelasti minut. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Jeesus on pelastaja. Mitä voimme oppia synnistä 

ja sen seurauksista? Syntiä ei katsota läpi sormien. Jeesus kuoli syntieni vuoksi. Onko kertomuksessa 

vaikea kohta joka pitäisi selittää?  
Totuuksia: . 

PT: Jeesus kuoli minun vuokseni, minun syystäni 
 

 

 


