
Nettiraamattu  
lapsille 

Ensimmäinen 
pääsiäinen 



Kirjoittaja: Edward Hughes 
 

Kuvittaja: Janie Forest; Alastair Paterson 
 

Sovittaja: Lyn Doerksen 
 

Kääntäjä: Anni Kernaghan 
 

Tuottaja: Bible for Children 
www.M1914.org 

 
©2020 Bible for Children, Inc. 

Lisenssi: Voit vapaasti kopioida tai printata 
kertomuksen, kunhan et myy sitä. 



Nainen seisoi metelin 
keskellä mäen  
rinteessä,  
ja katsoi  
murheellisena 
kauhistuttavaa  
näkyä.   



Hänen poikansa  
teki kuolemaa.   
Nainen oli  
Jeesuksen  
äiti, Maria,  
ja hän seisoi  
lähellä  
Jeesuksen  
ristiä. 



Miten tässä  
näin kävi?  Miten   
Jeesuksen elämä  
         voi päättyä    
           näin    
           kauhealla   
           tavalla?  



  Miten Jumala 
  voi sallia sen, että 
Hänen oma Poikansa  

naulittaisiin 
                ristille 

 kuolemaan?   
 Erehtyikö Jeesus  
 siinä, kuka Hän oli?   
 Epäonnistuiko   
 Jumala? 



Ei!  Jumala ei 
epäonnistunut.   
Jeesus ei 
erehtynyt.   
Jeesus tiesi  
alusta pitäen,  
että pahat  
ihmiset  
surmaisivat  
Hänet. 



Jo silloin kun 
Jeesus oli vasta 
pieni vauva,  
Simeon-niminen 
vanha mies 
ennusti Marialle, 
että hänellä oli 
edessään surua. 



Muutamaa  
päivää ennen  
kuin Jeesus  
surmattiin, eräs  
nainen voiteli  
Jeesuksen jalat  
hyvänhajuisella  
voiteella.  “Hän tuhlaa  
rahaa’” opetuslapset valittivat.   



“Hän on  
tehnyt hyvän  
teon,” sanoi  
Jeesus.   
“Hän teki sen  
hautaamistani  
varten.” Se kuulosti  
merkilliseltä. 



Tämän jälkeen Juudas,  
yksi Jeesuksen 12  
opetuslapsesta,  
päätti kavaltaa  
Jeesuksen  
ylipapeille 30  
hopearahasta. 



Juutalaisten pääsiäis-
juhlan aikana Jeesus 
söi viimeisen aterian 
opetuslastensa kanssa.  
Hän kertoi heille  
ihmeellisiä asioista  
     Jumalasta ja Hänen  
                 lupauksistaan  
                  niille, jotka   
                  Häntä    
                  rakastavat. 



Sitten Jeesus antoi 
heille leivän ja maljan 
jaettavaksi.  Tämän oli 
tarkoitus muistuttaa 
heitä siitä, miten 
Jeesuksen ruumis ja  
               veri annettiin  
                   syntien  
                   anteeksi- 
                  saamiseksi. 



Sitten Jeesus kertoi ystävilleen, 
että Hänet kavalletaan, ja että 
ystävät tulevat jättämään Hänet.  
“Minä en sinua jätä”, Pietari väitti.    
“Ennen kuin  
kukko laulaa,  
sinä kiellät  
minut kolme  
kertaa,”  
Jeesus  
sanoi. 



     Myöhemmin  
     sinä iltana  
     Jeesus meni   
     Getsemanen  
     puutarhaan  
     rukoilemaan.   
     Opetuslapset,   
     jotka olivat  
     Hänen kanssaan,  
     nukahtivat. 



“Isä,” Jeesus 
rukoili, “ota 
tämä malja 
minulta pois.  
Mutta älköön 
toteutuko 
minun tahtoni 
vaan sinun.” 



Yhtäkkiä puutarhaan marssi joukko 
miehiä Juudaksen johdolla.  Jeesus 
ei vastustellut, mutta Pietari  
sivalsi yhdeltä mieheltä  
korvan pois.  Hiljaa  
Jeesus kosketti  
tämän miehen  
korvaa ja paransi  
sen.  Jeesus tiesi,  
että pidättäminen  
oli osa Jumalan tahtoa. 



Miesjoukko vei Jeesuksen ylipapin   
        taloon.  Siellä juutalaisten  
                                  johtajat  
                                  sanoivat, että  
                                  Jeesus pitäisi  
                                      tappaa.   
                                       Pietari oli  
                                        lähistöllä … 



    … palvelijoiden nuotion ääressä  
        seuraamassa tilannetta.  Kolme  
                                 kertaa ihmiset  
                                 katsoivat  
                                   Pietaria ja  
                                      sanoivat,”  
                                      Sinähän olit  
                                        Jeesuksen  
                                           kanssa!” 



  Kolm kertaa Pietari kielsi sen, aivan   
niin kuin Jeesus oli sanonut.   

                                  Pietari oikein  
                                  vannomalla  
                                   vannoi sen. 



Juuri silloin  
kukko kiekui.   
Se oli Pietarille  
kuin Jumalan ääni. 
Pietari muisti 
Jeesuksen sanat  
ja itki katkerasti. 



 Juudaskin  
         oli pahoillaan.  Hän  
              tiesi, että Jeesus ei  
                  ollut syyllistynyt  
                   mihinkään syntiin  
                          tai rikokseen. 



  Juudas vei  
          takaisin ne 30  
               hopearahaa, mutta  
                   ylipapit eivät  
                      ottaneet niitä  
                            vastaan. 



Juudas heitti 
rahat maahan, 
meni ulos – ja 
hirtti itsensä. 



Ylipapit toivat Jeesuksen   
 Pilatuksen, roomalaisen   
 kuvernöörin eteen.   
                Pilatus sanoi,  
               “En ole löytänyt  
             tässä miehessä 
       mitään vikaa.”   
         Mutta ihmisjoukko  
           vain huusi,  
          ”Ristiinnaulitse,   
           ristiinnaulitse!” 



Lopulta Pilatus antoi 
periksi, ja tuomitsi 
Jeesuksen kuolemaan 
ristillä.  Sotilaat löivät 
Jeesusta, sylkivät  
Hänen kasvoilleen  
ja ruoskivat  
Häntä. 



Julmasti he tekivät 
Hänelle piikkikruunun 
orjantappuroista ja 
painoivat sen Hänen 
päähänsä.  Sitten he 
naulitsivat Hänet 
puuristille  
kuolemaan. 



      Jeesus oli aina tiennyt, että Hän  
           kuolisi tällä tavalla.  Hän tiesi  
                          myös, että Hänen  
                          kuolemansa toisi  
                          anteeksiantamuksen  
                             syntisille, jotka  
                               luottivat Häneen. 



 Kaksi rikollista naulittiin ristille   
 Jeesuksen viereen.  Toinen heistä  
                      uskoi Jeesukseen – ja  
                             pääsi paratiisiin.   
                               Toinen ei. 



Kärsittyään tuntikausia  
Jeesus sanoi, ”Se  
on täytetty,” ja  
kuoli.  Hänen  
työnsä oli  
valmis.   

Ystävät  
hautasivat 

Hänet 
yksityiseen  

hautaan. 



Sitten roomalaiset  
sotilaat  
sinetöivät  
haudan ja  
vartioivat  
sitä.  Kukaan  
              ei   päässyt  
                    sisään  
                    eikä  
                    ulos. 



Olisi hyvin surullista, 
jos kertomus  
loppuisi tähän.  
Mutta Jumala  
teki jotakin 
ihmeellistä. Kuolema  

ei pidätellyt  
Jeesusta! 



Aikaisin viikon  
ensimmäisen  
päivän  
aamuna  
jotkut  
Jeesuksen  
 
                   opetuslapsista  
                    huomasivat, … 



... että kivi oli vieritetty  
pois haudan suulta.   
Kun he katsoivat  
sinne sisälle,  
Jeesus ei  
ollutkaan  
         siellä. 



Eräs nainen jäi  
haudalle itkemään.   
Jeesus ilmestyi  
hänelle! 



Hän juoksi iloissaan  
kertomaan muille  
opetuslapsille.  
“Jeesus elää!   
Jeesus on noussut  
kuolleista!” 



      Pian Jeesus ilmestyi opetulapsille  
 
 ja näytti heille naulojen lävistämät  
 kätensä.  Se oli totta.  JEESUS  
 OLI ELOSSA!  Hän antoi Pietarille   
 anteeksi sen, että tämä oli kieltänyt  
 Hänet, ja kehotti opetuslapsiaan  
 kertomaan Hänestä kaikille.  Sitten  
 Hän palasi taivaaseen, mistä Hän  
 oli tullut ensimmäisenä jouluna. 



Ensimmäinen Pääsiäinen 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Matt. 26-28, Luuk. 22-24, Joh. 13-21 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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