
USKOLLINEN
VÄHÄSSÄ

Skype-kokous
27.9.2021



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki

• Matteus 17:24-27
24. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat 
temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö 
teidän opettajanne maksa temppeliveroa?”
25. Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, 
kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? 
Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? 
Lapsiltaanko vai vierailta?”
26. Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: 
"Lapset ovat siis vapaat.
27. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä 
onki järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun 
avaat sen suun, löydät hopearahan. Ota se ja anna 
heille minun puolestani ja omasta puolestasi."



”Temppelivero”

• Matteus 17:24
24. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat 
temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat: "Eikö 
teidän opettajanne maksa temppeliveroa?”

• Temppelivero = didrakhmon N:1185, S:1323 
'kaksoisdrakma', temppelivero (dis kahdesti, drakma)

• Temppelivero – 2 Mooses 30:15,16
15. Rikas älköön antako enemmän älköönkä köyhä 
vähemmän kuin puoli sekeliä, antina Herralle, 
maksaaksenne sovituksen hengestänne.
16. Ja ota sovitusrahat israelilaisilta ja käytä ne 
palvelukseen ilmestysmajassa, että israelilaiset 
johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne 
sovitukseksi.”

• Kaksoisdrakma = puoli sekeliä



Matt 17:24 
interlineaarista



“Temppelivero”

• Temppelivero

– Temppeliveroa ei kerätty syksyllä (myöhemmän 
juutalaisen perimätiedon mukaan)

– Perimätieto on luonnollisesti voinut muuttua 
myöhemmin

• Kyseessä voi olla myös roomalaisten asettama vero tai 
tullimaksu

• Tiedämme varmasti, että maksu on ollut 
kaksoisdrakma



Matteus
17:24-27

24. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, tulivat 
temppeliveron [kaksoisdrakman] kantajat Pietarin luo ja 
sanoivat: "Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa 
[kaksoisdrakmaa]?”
25. Hän sanoi: "Maksaa". Ja kun hän tuli huoneeseen, 
kysyi Jeesus häneltä ensi sanaksi: "Mitä arvelet, Simon? 
Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? 
Lapsiltaanko vai vierailta?”
26. Ja kun hän vastasi: "Vierailta", sanoi Jeesus hänelle: 
"Lapset ovat siis vapaat.
27. Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin mene ja heitä onki 
järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen 
suun, löydät hopearahan (statēr). Ota se ja anna heille 
minun puolestani ja omasta puolestasi."



Joitain
rahayksiköitä

• 1 hopearaha = 1 sekeli = 1 statēr eli stateeri

• 1 hopearaha = 4 drakmaa = 2 didrakmaa

• Drakma vastaa roomalaisten rahayksikköä nimeltä 
denari

• Yksi denari/drakma on työmiehen päiväpalkka



Juutalainen Kreikkalainen Roomalainen

Drakma Denaari

2 drakmaa, didrakma 2 denaaria

Sekeli Statēr, tetradrakma - (‘hopearaha’) 4 denaaria

25 drakmaa Kultaraha (25 denaaria)

30 sekeliä Mina, 100 drakmaa 100 denaaria

Talentti (60 minaa), leiviskä 240 kultarahaa, 6 000 denaaria

Tavallisimmat rahayksiköt



Jeesuksen 
Kristuksen 
esimerkki

• Matteus 17:27.
Mutta ettemme heitä loukkaisi, niin 
mene ja heitä onki järveen. Ota sitten 
ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen 
suun, löydät hopearahan. Ota se ja 
anna heille minun puolestani ja omasta 
puolestasi."



Uskollinen
vähässä, 

uskollinen
paljossa

Matt 25:14-30
14. Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille 
maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa;
15. yhdelle hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi ja kolmannelle 
yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille.
16. Se, joka oli saanut viisi leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja 
voitti toiset viisi leiviskää.
17. Samoin kaksi leiviskää saanut voitti toiset kaksi.
18. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan 
maahan ja kätki siihen herransa rahan.
19. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi 
tilintekoon heidän kanssansa.
20. Silloin tuli se, joka oli saanut viisi leiviskää, ja toi toiset viisi 
leiviskää ja sanoi: 'Herra, viisi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, 
toiset viisi leiviskää minä olen voittanut’.
21. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen 
palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Mene herrasi iloon .’
'22. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi: 'Herra, 
kaksi leiviskää sinä minulle uskoit, katso, toiset kaksi leiviskää minä 
olen voittanut’.



Uskollinen
vähässä, 

uskollinen
paljossa

23. Hänen herransa sanoi hänelle: 'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen 
palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Mene herrasi iloon.’
24. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi: 
'Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi; sinä leikkaat sieltä, mihin 
et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut.
25. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan; 
katso, tässä on omasi.’
26. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle: 'Sinä paha ja 
laiska palvelija! Sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole 
kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut.
27. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin 
minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen.
28. Ottakaa sentähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 
kymmenen leiviskää.
29. Sillä jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; 
mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
30. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen; siellä on 
oleva itku ja hammasten kiristys.'



Isoissa
asioissa, 

kuten

• 2 Mooses luvut 4-14 – Mooses ja faarao

• Joosua 6 luku – Jerikon muurit

• 2 Samuel 5 - Daavid voittaa filistealaiset

• 2 Samuel 11. ja 12. luku – Daavid ja Naatan

• Daniel 3. luku: kolme miestä tulisessa pätsissä

• Daniel 6. luku: leijonien luolassa

• 1. Kuningas 13. luku: Jumalan mies ja Jerobeam

• 1. Kuningas 18. luku: Elia ja Ahab

• 1. Kuningas 21. luku: Elia kohtaa Ahabin ja 
Iisebelin

• 2 Kuningas 6 ja 7 luku: Elisa ja aramilaisten
sotajoukot



Uskollinen
vähässä, 

uskollinen
paljossa

2 Kuningasten kirja 6:1-7
1. Ja profeetanoppilaat sanoivat Elisalle: "Katso, huone, 
jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas.
2. Menkäämme siis Jordanille, ja tuokaamme sieltä kukin 
yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme." 
Hän sanoi: "Menkää".
3. Eräs heistä sanoi: "Suvaitse tulla palvelijaisi kanssa". 
Hän sanoi: "Minä tulen".
4. Niin hän meni heidän kanssaan. Ja Jordanille tultuaan 
he hakkasivat puita.
5. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves 
veteen. Niin hän huusi ja sanoi: "Voi, herrani, se oli vielä 
lainattu!”
6. Jumalan mies kysyi: "Mihin se kirposi?" Ja hän näytti 
hänelle paikan. Silloin hän veisti puukappaleen ja heitti 
sen siihen ja sai kirveen nousemaan pinnalle.
7. Sitten hän sanoi: "Nosta se ylös". Ja mies ojensi kätensä 
ja otti sen.



Uskollinen
vähässä, 

uskollinen
paljossa

Luukas 12:11,12
11. Mutta kun he vievät teitä 
synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen 
eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai 
mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä 
sanoisitte;
12. sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä 
hetkellä, mitä teidän on sanottava."



Hänen herransa sanoi hänelle: 
'Hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen 
palvelija. Vähässä sinä olet ollut 

uskollinen, minä panen sinut paljon 
haltijaksi. Mene herrasi iloon.

Matteus 25:21


