
KYSYMYKSIÄ 

 

1. Mihin Jeesus ratsasti ennen pääsiäistä? 

a) Nasaretiin 

b) Jerusalemiin 

c) Egyptiin 

 

2. Miksi Jeesus valitsi ratsuksi aasin? 

a) Kukaan muu ei huolinut sitä 

b)  Aasitarhan omistaja toi sen Jeesukselle 

c) Vanhoissa kirjoituksissa oli sanottu: Sinun kuninkaasi tulee hiljaisena ja aasilla ratsastaen. 

 

3. Mitä tapahtui yön pimeydessä Öljymäellä? 

a) Joukko keihäin ja miekoin varustautuneita miehiä tuli ottamaan kiinni Jeesuksen. 

b) Miehet eivät löytäneet Jeesusta 

c) Opetuslapset piilottivat Jeesuksen 

 

4. Kuka johdatti vangitsijat Jeesuksen luo? 

a) Laupias Samarialainen 

b) Juudas Iskariot 

c)  Simon Kyreneläinen 

 

5. Oliko Jeesus voimaton vangitsijoiden edessä? 

a) Jeesus pyysi opetuslapsia auttamaan häntä 

b)  Häntä väsytti 

c) Hän olisi voinut kutsua avukseen valtavan enkelijoukon, mutta Hän ei tehnyt sitä, koska tiesi 
tulleensa maailmaan sovittamaan ihmiset Jumalan kanssa. 

 

6. Mitä tapahtui Jeesuksen opetuslapselle, Pietarille, ylipapin pihalla? 

a) Hän kielsi kolme kertaa tuntevansa Jeesuksen 

b) Hän pyysi palvelijatarta antamaan hänelle aamiaista 

c) Hän poltti sormensa nuotiossa 

 



7. Mitä luonnonilmiöitä tapahtui, kun Jeesus riippui ristillä? 

a) Alkoi sataa kaatamalla 

b) Keskellä päivää tuli pimeys, joka kesti 3 tuntia, sekä maa järisi 

c) Aurinko paistoi täydeltä terältä 

 

8. Kuka oli Barabbas? Mitä hänelle tapahtui? 

a) Hän oli ryöväri ja pahantekijä, jonka kansa halusi vapauttaa ristiinnaulitsemisrangaistukselta. 
Hänen asemestaan he vaativat Jeesuksen vihamiesten yllytyksestä, että Jeesus on ristiinnaulittava. 

b) Hän oli ylipapin ystävä 

c) Hän oli Pietarin tuttava 

 

9. Keitä oli Golgatan kummulla ristiinnaulittuina Jeesuksen lisäksi? 

a) Neljä rikollista 

b) Kaksi kapernaumilaista 

c) Kaksi ryöväriä Jeesuksen molemmin puolin 

 

10. Miten nämä ryövärit suhtautuivat Jeesukseen? 

a) Toinen pilkkasi Jeesusta, mutta toinen ymmärsi, ettei Jeesus ollut mitään pahaa tehnyt ja pyysi 
Jeesusta muistamaan häntä, koska hän tiesi eläneensä väärin. Jeesus vastasi: Totisesti, sinä olet 
tänään minun kanssani paratiisissa. 

b) Molemmat ryövärit pilkkasivat Jeesusta 

c) Kumpikaan ryöväri ei puhunut mitään Jeesukselle 

 

11. Mitä tapahtui kolmantena päivänä Jeesuksen kuoleman ja hautauksen jälkeen? 

a)  Kivi haudan suulla esti näkemästä sisään 

b) Muutamia naisia halusi tulla vielä voitelemaan hyväntuoksuisilla yrteillä Jeesuksen ruumiin. He 
hämmästyivät, sillä valtava kivi haudan suulta oli enkelin toimesta vieritetty sivuun, ja hauta oli 
tyhjä! Jeesus oli lupauksensa mukaisesti ylösnoussut kuolleista! Hän oli voittanut kuoleman vallan! 

c) Ylipapit kielsivät pääsyn haudalle 

 

12. Miksi Jeesus antoi henkensä? 

 

 

Hyvää pääsiäistä! 
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