
 

  

ARKIRETRIITIN OHJELMA 

 

Edessäsi on kuusi viikkoa Jumalasi, Raamatun sanan, itsesi, ja 

matkakumppaneittesi seurassa. Siunattua matkaa! 

KUUSI VIIKKOA 



 
 

1
 

KUUSI VIIKKOA 
ARKIRETRIITIN OHJELMA  

Jokaiselle viikolle on viisi tekstiä. Jos aikaa ja voimia riittää, voit toki 

lisäksi mietiskellä ylimääräisen bonustekstin tai kuluvan viikon tai 

seuraavan sunnuntain evankeliumia. 

 

Varaa itsellesi määrätty aika ja pidä siitä kiinni, esimerkiksi 

kokonainen tunti, niin kuin on mahdollista retriitissä. Voit merkitä 

myös puolen tunnin tai kahdenkymmenen minuutin ajan. On tärkeää, 

että pidät tarkasti kiinni – ottaen huomioon elämän- ja kotitilanteesi – 

määrittelemästäsi ajasta. Sääntö varjelee ja ryhdittää. 

On myös avuksi, jos pystyt varaamaan itsellesi paikan 

rukousmietiskelyäsi varten. Se voi olla nurkkaus kotona, tai vaikkapa 

kirjasto. Voit, mieltymyksesi ja mahdollisuuksien mukaan, varata 

sisätilaan ikonin, kynttilän tai jotakin muuta, millä merkitset tilan 

rukouspaikaksi. Voit käyttää myös työmatkaasi tai kävelyretkeä 

rukoushuoneenasi. Siirtymällä rukouspaikkaasi merkitset hetkesi 

erityiseksi: nyt aiot rukoilla keskittyneesti, ja paikka on pyhä.  

Pidä rukouspäiväkirjaa. Älä kuitenkaan kirjoita rukoushetkesi aikana 

mitään – varaa se aika Jumalan kanssa seurustelemiselle. Ethän 

kirjoita muistiin keskustelun kulkua samanaikaisesti, kun juttelet 

parhaan ystäväsi tai rakkaasi kanssa! Kun jälkikäteen tarkastelet, 

rukoushetkeäsi, kiinnitä huomiosi omaan tunnelmaasi: sujuiko rukous 

kuin itsestään, oliko rattoisaa, väsyttikö, tunsitko vastenmielisyyttä, 

tympäännyitkö. Kirjoita havaintosi muistiin lyhyesti. Katsele hetki 

kokemaasi tunnelmaa. Miksi tunnelmasi oli sellainen kuin oli? Vasta 

sitten kirjoita saamasi oivallus tai sen, mikä sinua puhutteli, muistiin. 

Muistiinpanot kannattaa ottaa mukaan, jos tapaatte 

jakamisryhmässä, niin, ellei muistisi toimi niin hyvin, että voit 

palauttaa viikon aikana koetun ilman muistiinpanojakin. Useimmilta 

se ei onnistu.  

Aloittaessa hiljentymistä, valmistautumisrukouksessa on hyödyksi 

ensin tunnistaa kaipauksensa: mitä minä nyt tarvitsen. Toiseksi voi 

olla paikallaan panna merkille, minne ajatus eksyy, kun koettaa 

keskittyä rukoukseen. Ajatus eksyy usein asiaan, joka on nyt juuri 

ajankohtainen ja joka vaatii käsittelyä. Tunnista ongelmasi tai se, 

minne eksyit, paina se mieleesi ja siirrä se hetkeksi syrjään. Tämä 

rukoushetki ei ole ensisijaisesti arjen ongelman ratkaisustrategian 

luomisen hetki, vaan Jumalan kuuntelemisen mahdollisuus. 

Saattaahan käydä niinkin, että rukouksessa saat vastauksen 

ongelmaasi jollakin aivan odottamattomalla tavalla. 

KUTSU 

RUKOUKSEEN 

SANAN 

ÄÄRELLÄ 

Asetu Jumalan 

läsnäoloon 

Pyydä, että ajatuksesi ja 
koko olemuksesi voivat 
tässä hetkessä 
suuntautua häneen 
 
Kerro hänelle, mitä 
kaipaat 
 
Lue sana useaan kertaan 
 
Astu itse kertomuksen 
näyttämölle 
mielikuvien ja aistien 
avulla 
 
Jos mahdollista, 
keskustele tekstin 
henkilöiden kanssa, 
erityisesti Jeesuksen, 
jos uskallat 
    - mitä Jumala tässä 
sinulle puhuu? 
    - mihin hän sinua 
kutsuu? 
    - mikä sinua 
erityisesti koskettaa? 
 
Jos teksti on 
suorasanaista, viivy 
rauhassa sen kohdan, 
lauseen tai sanan 
parissa, joka nyt 
pysäyttää ja kutsuu. 
Seuraa sitä, ja katso, 
minne se sinut 
johdattaa. 
 
Päätä rukoushetki 
tietoisesti, esimerkiksi 
Isä meidän -
rukoukseen. 
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ENSIMMÄINEN VIIKKO – JUMALAN RAKKAUS 

1. Laulujen laulu 2:14 

Kyyhkyni, kallion kätkemä, vuoren seinässä lymyävä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla 

äänesi, sillä sinun äänesi on suloinen, ihanat ovat sinun kasvosi. 

 

Kuka sinulle puhuu? 

Mitä sinulle sanotaan? Onko sinun helppo ottaa vastaan tämä puhuttelu? 

Mitä vastaat?  

Missä olet? 

Mitä teet seuraavaksi? 

 

2. Psalmi 23, Daavidin psalmi 

Herra on minun paimeneni, 

ei minulta mitään puutu. 

Hän vie minut vihreille niityille, 

hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. 

Hän virvoittaa minun sieluni, 

hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. 

Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. 

Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. 

Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. 

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, 

ja minun maljani on ylitsevuotavainen. 

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran 

huoneessa päivieni loppuun asti. 

 

Anna jokaisen lauseen viedä. Asetu yhteen kerrallaan. 

Mitä psalmi puhuu sinusta? 

Mitä kaipaat eniten? 

 

3. Paavalin kirje roomalaisille 5: 6–8 

Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 

Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä 

on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus 

kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 

 

Kelpaatko sinä Kristukselle? Miksi kelpaat? Miksi et kelpaisi? 

Saatko olla oma itsesi? Mikä ja millainen tunnet olevasi? 

Mitä Jumala sinusta ajattelee? 
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4. Evankeliumi Luukkaan mukaan 15: 11–32, Tuhlaajapoika-vertaus 

Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle osuuteni 

omaisuudestasi.' Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi 

kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen 

holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja hän 

joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä lähetti 

hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen ruokaa, mutta 

niitäkään ei hänelle annettu.  

 

Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: 'Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta 

minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt 

syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. 

Ota minut palkkalaistesi joukkoon.' Niin hän lähti isänsä luo.  

 

Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja 

suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En 

ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.' Mutta isä sanoi palvelijoilleen: 'Hakekaa 

joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. 

Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun poikani oli kuollut 

mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla.  

 

Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja 

tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi: 'Veljesi tuli 

kotiin, ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.' Silloin vanhempi veli 

suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi: 'Kaikki nämä 

vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et 

ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun 

poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle 

syöttövasikan!' Isä vastasi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, 

on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän 

oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.' 

 

 

Koeta rakentaa kertomuksen näyttämö mieleesi ja seuraa maisemassa tapahtumien kulkua. Viivy 

maisemassa ja anna tapahtumien avautua vähitellen, yksi toistaan seuraten. 

Mihin samastut tuhlaajapojan elämässä? Vai etkö ehkä mihinkään? 

Mihin samastut tuhlaajapojan veljen elämässä, jos mihinkään? 

Samastutko isän hahmoon, vai keksitkö itsellesi jonkin muun roolin tapahtumassa? 

Kuka on ollut sinusta iloinen? Koska? Miltä se tuntui? 
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5. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2: 25–35 

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille 

luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema 

kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, 

ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän 

otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: 

 

 – Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 

lähteä, 

niin kuin olet luvannut. 

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, 

jonka olet kaikille kansoille valmistanut: 

valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

 

Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi 

Marialle, lapsen äidille: "Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja monet 

nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta, ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka 

käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset." 

 

Mitä näet, kun tulet temppelialueelle? 

Minkälainen on sää? 

Missä olet ja mitä teet temppelialueella? 

Keitä muita siellä on? 

Miltä Simeonin kasvot näyttävät, kun hän siunaa Jeesus-lasta? 

Mitä valoa, mitä kirkkautta sinä kaipaat? Näetkö sitä? Missä? Mitä kirkkautta muistat joskus nähneesi? 

Minkä asenteen havaitset itsessäsi tekstiä ja sen tapahtumia kohtaan? 

 

 

 

6. Bonusteksti: Jesajan kirja 43: 15–25  

Minä, Herra, olen teidän Pyhänne, minä, Israelin Luoja, olen teidän kuninkaanne. Näin sanoo Herra, 

joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan vaunut ja hevoset, sotaväen ja sankarit 

kaikki; he vaipuivat eivätkä nousseet, he raukenivat, sammuivat niinkuin lampunsydän:  

Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.  

Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, 

virrat erämaahan.  

Minua kunnioittavat metsän eläimet, aavikkosudet ja kamelikurjet, koska minä johdan vedet 

korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Kansa, jonka minä olen 

itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani.  

Mutta et ole sinä, Jaakob, minua kutsunut, et ole sinä, Israel, itseäsi minun tähteni vaivannut. Et ole 

tuonut minulle lampaitasi polttouhriksi, et teurasuhreillasi minua kunnioittanut; en ole minä 

vaivannut sinua ruokauhrilla enkä suitsutusuhrilla sinua rasittanut.  

Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut - et, vaan 
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sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi.  

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. 

 

Koska sinua on kannettu ”poluilla valtavissa vesissä”, jotka olivat hukuttaa sinut? 

Mikä sinussa odottaa virvoitusta ja kastelua? 

Mitä haluaisit saada anteeksi?  

Mitä uutta elämässäsi on nousemassa? 

Mitä muutosta janoat? Onko sellaista luvassa? Miten tulet osalliseksi luvatusta? 
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TOINEN VIIKKO – SYNNIN TUTKISTELU 

1. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3: 1–13 

Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli 

luonut. Se sanoi naiselle: "Onko Jumala todella sanonut: 'Te 

ette saa syödä mistään puutarhan puusta'?" Nainen vastasi 

käärmeelle: "Kyllä me saamme syödä puutarhan puiden 

hedelmiä. Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala 

on sanonut: 'Älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko 

niihin, ettette kuolisi.'” Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te 

kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, 

teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin 

että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan.” Nainen näki nyt, 

että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis 

katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti 

siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen 

kanssaan, ja mieskin söi.  

Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa 

alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne 

vyötärölleen.  

Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän 

puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon 

puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi: 

"Missä sinä olet?" Mies vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi 

puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti, ja siksi 

piilouduin." Herra Jumala kysyi: "Kuka sinulle kertoi, että olet 

alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua 

syömästä?" Mies vastasi: "Nainen, jonka sinä annoit minulle 

kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän, ja minä söin." 

Silloin Herra Jumala sanoi naiselle: "Mitä oletkaan tehnyt!" 

Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin." 

 

Pystytkö katselemaan tapahtumaa, sen kulkua? 
Millainen oli Jumalan ja ihmisen välinen suhde 
kertomuksessa? 

Mikä oli kiusaus? Tunnistatko jonkin vastaavan itsessäsi? 
Mitä vastaat nyt kysymykseen: ”Missä sinä olet?”. 

Mikä on sinun ”viikunanlehtivaatteesi”? Mitä et tahtoisi 
näyttää muille elämässäsi? 

 

 

KUTSU 

RUKOUKSEEN 

SANAN 

ÄÄRELLÄ 

Apukysymykset ovat vain 

apukysymyksiä. Niiden 

avulla saatat päästä Sanan 

katselun alkuun, ellet jo 

päässyt muutenkin. 

 

Rukoushetkesi 

jälkeen 
Varaa vielä pieni hetki 

tarkastellaksesi 

kulkemaasi matkaa. 

Mitä rukouksessasi 

tapahtui? Nousiko esille 
jokin mielikuva, tunne tai 

sana? Millainen tunnelma 
sinulla oli rukoushetkesi 
aikana? Oliko siinä 

muutoksia? 
 

Kirjoita havaintosi 
muistiin lyhyesti. 
 

Varsinaisen rukoushetken 
aikana on syytä 

pidättäytyä kirjoittamasta 
– kannattaa keskittyä 

Sanan avamaan 
suhteeseen tai suhteisiin, 
ei analyysiin. 

 
------------------------------------ 

 
Kaikki tekstit ovat 
raamatunlukijalle 
tuttuja. Nyt niitä ei 
tutkita. Ne tutkivat 
meitä, kun elämme 
niissä. 
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2. Evankeliumi Johanneksen mukaan 8: 31–38 

Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: "Jos te pysytte uskollisina minun 

sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä 

vapaita." He vastasivat hänelle: "Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet 

kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: 

jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos 

Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin 

jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. Minä puhun, mitä olen Isäni 

luona nähnyt - ja te teette, mitä olette omalta isältänne oppineet." 

Mitä ”vapaus” sinulle tarkoittaa? 
Mitä riippuvaisuuksia sinulla on? Millaisia ja mitä ne ovat? Miten käsittelet niitä Jumalasi edessä? 
Pystytkö jäljittämään, mistä riippuvaisuutesi ovat saaneet alkuunsa? Miten olet sen oppinut? 

Miten sana saa sijaa ihmisessä, miten sinussa? 

 

3. Evankeliumi Johanneksen mukaan 8: 2–11 

Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän 

istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli 

joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen 

on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset 

on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen 

sitten aiheen syyttää häntä.  

 

Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän 

suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän 

kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, 

vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: 

"Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, herra", nainen vastasi. Jeesus 

sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä."  

Luo tapahtuma omana versiona mieleesi. 
Millaiset ovat tapahtuman ihmisten ilmeet ja asennot, naisen, lainopettajien ja fariseusten, väkijoukon, 
Jeesuksen? Miten ne muuttuivat tapahtuman aikana? 

Kuka hahmoista puhuttelee sinua voimakkaimmin? 
Kehen samastut, ehkä useampaankin tapahtuman hahmoon?  

Oliko naiseen kohdistunut syyte oikea? (Miksihän teon toinen osapuoli ei ollut syytettynä!?) Mistä 
sinua voitaisiin syyttää? 
Mistä Jeesus vapautti naisen? Entä sinut? 

Miltä naisesta mahtoi tuntua? 
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4. Hesekielin kirja 33: 10–20 

"Ihminen, sano israelilaisille: Te valitatte: 'Rikkomuksemme ja syntimme painavat meitä, me 

näännymme niiden alle. Tämä on meidän loppumme.' Sano heille: Näin sanoo Herra Jumala: Niin 

totta kuin elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. 

Kääntykää! Kääntykää pahoilta teiltänne! Miksi te kuolisitte, israelilaiset!  

 

"Ihminen, sano maanmiehillesi: Jos vanhurskas tekee syntiä, ei hänen vanhurskautensa silloin pelasta 

häntä. Ja jos jumalaton luopuu jumalattomuudestaan, ei hänen jumalaton elämänsä vie häntä tuhoon. 

Vanhurskas taas ei syntiä tehdessään enää voi turvata vanhurskauteensa. Jos minä olen vanhurskaalle 

taannut elämän mutta hän tekeekin vääryyttä vanhurskauteensa luottaen, ei hänen hyväkseen lueta 

ainoatakaan hänen vanhurskaista teoistaan. Hän teki sellaista mikä on väärin, ja siksi hänen on 

kuoltava. Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla ja hän sitten kääntyy synneistään ja tekee 

niin kuin oikein ja hyvin on, palauttaa vaatimansa pantin, korvaa sen minkä on toiselta riistänyt, 

vaeltaa elämän käskyjen tietä eikä enää tee vääryyttä, hän saa elää. Totisesti, hän ei kuole! 

Ainoatakaan syntiä, jonka hän on tehnyt, ei enää muisteta. Hän tekee nyt oikein ja toimii 

vanhurskaasti, ja siksi hän saa elää.  

"Israelilaiset sanovat: 'Herra ei tee oikein.' Päinvastoin: heidän omat ajatuksensa kulkevat väärää tietä! 

Jos vanhurskas luopuu vanhurskaudestaan ja tekee sellaista mikä on väärin, hän kuolee väärien 

tekojensa tähden. Ja jos jumalaton luopuu jumalattomuudestaan ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, 

hän saa sen vuoksi elää. Silti te sanotte: 'Herra ei tee oikein.' Israelilaiset! Minä tuomitsen teidät sen 

mukaan mitä itse kukin on tehnyt."  

Mikä sinua näännyttää? Tunnistako itsessäsi väsymystä? Katsele sitä ja sen eri puolia Jumalasi edessä. 

Mitä kääntyminen, mielenmuutos, metanoia tarkoittaa sinulle nyt? Miten sellainen tehdään? 

Mitä voimme tehdä, jos ja kun meidät tuomitaan tekojemme mukaan? Mistä apu? 

 

5. Paavalin kirje roomalaisille 3: 10–18 

"Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,  

ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;  

kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, 

mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.  

Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän 

huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.  

Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,  

ja rauhan tietä he eivät tunne.  

Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." 

Miltä teksti sinusta tuntuu? Onko kuvaus todenperäinen? Millä tavoin? 

Tarkastele tekstin väitteitä yksi kerrallaan ja koeta katsoa, puhuvatko ne sinusta, ja jos, miten. 
Miten tästä selviät? 

 

6. Bonusteksti: Ensimmäinen Johanneksen kirje 2: 15–17  

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän 
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rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet 

ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka 

tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. 

Mitä sinulle tuhoisia ruumiin haluja, pyyteitä ja halua näyttävään elämään tunnistat itsessäsi? 

Saarnaajan kirja (9: 7–10) opettaa: ”Syö siis leipäsi iloiten ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten 
Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Olkoot vaatteesi aina valkeat, ja olkoon pääsi runsaasti voideltu. 

Nauti elämästä rakastamasi vaimon kanssa kaikkina turhina elinpäivinäsi, jotka Jumala on antanut; se on 
osasi tässä elämässä auringon alla, kaiken vaivannäkösi keskellä. Tee voimiesi mukaan se mikä 

tehtävissä on, sillä tuonelassa, jonne olet matkalla, ei ole tekoja, ei ajatuksia, ei tietoa, ei viisautta.” 
 
Mikä ero on sinulle haitallisen halun ja sinulle tuhoisan halun välillä?  

Voiko luotuun takertua liiaksi? 
Ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo maailmasta sen luomisen jälkeen: ”Jumala katsoi kaikkea 

tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää”. Onko maailma pohjimmiltaan sinulle hyvä vai paha? Miten hyvästä 
nautitaan? 
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MITÄ SAATTAA OLLA EDESSÄ, MITÄ LÖYTYÄ? 

Raamatturukous on sinun aikaasi Jumalasi seurassa. Erittelevä ajattelu seuraa kyllä aina mukana ja on aika 
ajoin hyvä apu, mutta nyt ei analysoida, ei etäännytetä itseä tekstistä, ei tarkastella sitä, vaan ollaan siinä, 
etsitään siinä Jumalan kasvoja.  

Herramme läsnäolossa sinulle saattaa paljastua jotakin itsestäsi, jotakin mikä on ollut hänen tiedossaan, 
mutta jota itse et vielä ole uskaltanut tai ehtinyt tunnistaa. 

Tekstin äärellä syntyneen tunnelman ja kokemisen tarkasteleminen rukoushetken jälkeen on kuin peili, josta 
voit tarkastella tämän hetken tilaasi.  

Raamatturukous saattaa herättää sinussa esimerkiksi seuraavia tiloja.   

Lohdutus, ihmetys ja ylistys 

Ignatius puhuu lohdutuksen tilasta, konsolaatiosta, merkkinä Jumalan läheisyyden kokemuksesta. Jos teksti 
saa sinut hämmästelemään Jumalan suuruutta, armoa ja rakkautta sinuun ja muihin, kannattaa pysähtyä.  

Ahdistus, lohduttomuus, eristyneisyys ja osattomuus 
Toinen Ignatiuksen termi lohduttomuus, desolaatio, on Jumalan poissaolon, autiomaan ja yksinäisyyden 
kokemus. Lohduttomuutta, eristäytyneisyyden, hajaannuksen ja yksinäisyyden tilaa kannattaa myös 
kuunnella. Mikä sen aiheutti, mistä se tulee? Lohduttomuuden kokemus myös aitoa sinua – se kertoo sinusta. 
Nyt ei kannata tehdä päätöksiä, vaan etsiä odottajan paikkaa Jumalan edestä. 

Kaipaus  
Ignatiaanisen spiritualiteetin yksi avain on oman kaipauksensa tunnistaminen, ennen muuta kaikkein 
sisimmän, Jumalan Pyhän Hengen synnyttämän kaipauksen, tunnistaminen. Se on Jumalan kutsu ja 
johdatuksen avain. 

Oivallus 
Oivallusta on syytä tarkastella tietoisesti ja tuoreesti Jeesuksen edessä, ei vain vanhoja tottumuksia seuraten. 
Miten tämä oivallus rakentaa suhdettani Jumalaan ja siihen, mitä olen tekemässä hänen edessään? 

Muisto 
Herännyt muisto voi olla tärkeä viesti. Miksi juuri tämä muisto aktivoitui juuri tämän tekstin edessä? Mitä se 
kertoo minusta? Mitä se kertoo suhteestani Kristukseen? 

Tunnetila 
Välitön tunnistettu tunnetila kertoo jotakin juuri tämän hetken tilanteestasi. Sen havainnoiminen ja 
tarkastelu rukouksessa voi kertoa paljon. Ei tarvitse myöskään pelätä kyynelten lahjaa – kyynelet 
puhdistavat! Tunnetilasi kertoo, missä nyt kuljet. 

Syvempi asenne, joka ilmenee toistuvana, sinulle tyypillisenä reaktiona 
Saatat tunnistaa itsessäsi jonkin pysyvämmän asenteen, sinulle tyypillisen tavan reagoida. Esiinnousseita 
asenteita kannattaa kuunnella ja katsella niitä Jumalan edessä. Ehkä virinnyt mielentila ei näytä lainkaan 
nousevan tekstistä, vaan jostakin, mikä on sinussa valmiina jo odottamassa. Miksi tämä asenne nousi esiin 
juuri nyt ja juuri tätä kohtaa tarkastellessa? 
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KOLMAS VIIKKO – HERRAMME KRISTUKSEN ELÄMÄN 

SALAISUUDET 1 

1. Evankeliumi Luukkaan mukaan 1: 26–38 

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti 

enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, 

jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun 

kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja 

sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra 

kanssasi!" Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän 

ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta 

enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle 

armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat 

hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan 

Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen 

isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua 

ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua." Maria kysyi 

enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen 

koskematon." Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, 

Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, 

joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja 

tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka 

on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella – hän, jota on 

pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole 

mahdotonta." Silloin Maria sanoi: "Minä olen Herran 

palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Niin enkeli 

lähti hänen luotaan. 

Pystytkö olemaan samassa huone- tai ulkotilassa enkelin ja 
Marian kanssa? 
Minkälainen on tilanteen tunnelma? 
Miltä Marian kasvot näyttävät? 

Mikä sinusta on mahdotonta? 
Mitä arvelet, miltä tuntuu, kun kuuntelet kaipaustasi: Mitä 

Jumala haluaisi sinussa synnyttää? 
Mitä sinussa on syntymässä? 
Mistä kuninkuudesta, minkälaisesta vallasta enkeli puhuu? 

Millainen suhde sinulla on yleensä vallanpitäjiin ja 
kuninkaisiin? Entä tähän? 

 

 

 

 

 

PÄIVÄN KATSELU, 

TIETOISUUS-

TUTKISTELU 

Voit käydä iltaisin, 

miksei muulloinkin, 

läpi mennyttä 

päivääsi muutaman 

minuutin ajan. Näin 

saattaa oppia 

huomaamaan, miten 

Jumala on läsnä 

elämässäsi arjen ja 

kaiken ”tavallisen” 

keskellä. 

Hiljenny ensin 
pieneksi hetkeksi. 
 
- Anna sitten päivän 
tapahtumien kulkea 
mielessäsi. 
 
- Mistä olet tässä 
päivässä kiitollinen? 
Kiitä siitä Jumalaa! 
 
- Jäikö jokin 
vaivaamaan sinua? 
Veikö jokin asia 
voimiasi? Tarkastele 
sitä eri puolilta ja 
kerro siitä Jumalalle. 
 
- Missä tunnistit 
Jumalan läsnäolon? 
Mikä tunnekokemus 
vaikutti tänään   
vahvimmalta? 
 
- Jätä itsesi kokonaan 
Jumalan käsiin. 
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2. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2: 1–19 

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. 
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki 
menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.  
 
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, 
Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä 
kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja 
hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa 
majapaikassa. 
 
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: 
"Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin 
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, 
joka makaa kapaloituna seimessä." Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen 
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: 
 
-- Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. 
 
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä 
me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät kiireesti ja 
löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä 
heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria 
kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. 

Tuttuakin tutumpi teksti on haastava – miten lukea se tuoreesti! Näyttämön rakentaminen 

mielikuvituksen avulla on usein keino nähdä tapahtuma tässä ja nyt, aivan uutena. 
Millaisissa tunnelmissa Maria ja Joosef mahtoivat tehdä matkaansa Betlehemiin? 
Millainen tunnelma on tilassa, jossa Maria huolehtii vastasyntyneestä? 

Missä sinä olet? Mitä teet? 
Entä pääsetkö kedolle paimenien seuraan? Mitä he näkivät? Mitä kokivat? Mitä sinä? 

Mikä on se ilo, jonka enkelit ilmoittivat? Missä määrin sinulla on sitä? 
Mitä sinä olet kätkenyt sydämeesi sitä tutkistellaksesi? Onko sinulla jokin lupaus tai visio, jonka olet 
kätkenyt sydämeesi? Miten elävä se on nyt? 

 

3. Evankeliumi Luukkaan mukaa 2: 41–52 

Jeesuksen vanhemmat menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Kun Jeesus oli tullut 
kahdentoista vuoden ikään, he taas juhlan aikaan matkasivat sinne, niin kuin tapa oli. Juhlapäivien 
päätyttyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi vanhempien huomaamatta Jerusalemiin. Nämä 
luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan, ennen kuin alkoivat haeskella 
häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun he eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin 
jatkaen etsintäänsä.  
 
Kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien keskellä, kuunteli heitä ja 
teki heille kysymyksiä. Kaikki, jotka kuulivat mitä hän puhui, ihmettelivät hänen ymmärrystään ja 
hänen antamiaan vastauksia. Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät kovasti, ja hänen äitinsä 
sanoi: "Poikani, miksi teit meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, ja me olimme jo 
huolissamme." Jeesus vastasi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun tulee olla 
Isäni luona?" Mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän tällä tarkoitti. Jeesus lähti kotimatkalle heidän 
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kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille kuuliainen. Kaiken, mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki 
sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.  

 
Käy mielessäsi ja kertaa tapahtumien kulku. Katsele niitä. Missä olet itse, missä roolissa? 
Miltä Jeesus-nuorukaisen kasvot näyttävät hänen puhuessaan vanhemmilleen? 

Mistä sinun tulisi itsenäistyä? 
Mikä suhde sinulla on auktoriteetteihin, niihin, joilla on valtaa sinuun? 

Miten sovitat keskenään päivittäiset arjen velvollisuutesi ja sen, mitä todella haluaisit tehdä? 

 
 

4. Evankeliumi Johanneksen mukaan 1: 1–5 
Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 
Jo alussa Sana oli Jumalan luona. 
Kaikki syntyi Sanan voimalla. 
Mikään, mikä on syntynyt, 
ei ole syntynyt ilman häntä. 
Hänessä oli elämä, 
ja elämä oli ihmisten valo. 
Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 
 

Onko mahdollista nähdä Jumala kaikessa? Onko sinun? Mitä se tarkoittaa? Näetkö nyt Jumalan 
vaikutuksen jossakin? 

”Hänessä oli elämä” – missä sinulla on nyt elämää, missä kuolemaa? 
Tunnistatko, missä valossa, minkä ohjaamana päivän mittaan toimit? Toimitko useammassa eri ”valossa” 

tilanteesta riippuen? Mitä siitä ajattelet? 
Mitä valkeudessa vaeltaminen tarkoittaa? 

 

5. Evankeliumi Luukkaan mukaan 3: 15–18, 21–22  

Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä 
kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen 
kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä 
hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa 
tulessa, joka ei koskaan sammu."  
 
Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia.  
 
Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja 
Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului 
ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." 

Pääsetkö mielikuvituksesi avulla joen penkalle tai vaikkapa seisomaan virtaavaan veteen katselemaan 
tapahtumaa? Mitä tapahtuu? 

Näetkö Jeesuksen tulevan paikalle? 
Mitä tapahtuu, kun Johannes huomaa Jeesuksen? 
Ketä Jumala puhuttelee? Sanooko hän jotakin sinulle? Mitä? 

 

 

6. Bonusteksti: Evankeliumi Luukkaan mukaan 1: 39–56 
Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan 
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kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian 
tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla 
äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Kuinka minä 
saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli 
korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on 
täyttyvä!"  

Silloin Maria sanoi: 

- Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, 

minun henkeni riemuitsee Jumalasta, 

Vapahtajastani, 

sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. 

Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua 

autuaaksi, sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. 

Hänen nimensä on pyhä, 

polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa 

niille, jotka häntä pelkäävät. 

Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, 

hän on lyönyt hajalle 

ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. 

Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan 

ja korottanut alhaiset. 

Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, 

mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. 

Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, 

hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa 

Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. 

 

Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa.  

 

Pääsetkö seuraamaan Marian ja Elisabetin kohtaamista? 

Mistä Elisabet tiesi, millaista lasta Elisabet kantaa?  

Muistatko omasta henkilöhistoriastasi yllättäviä selkeän näkemisen hetkiä, armonvilauksia? 

Jää hetkeksi asumaan Marian kiitosvirren sisältöön. Mistä Maria laulaa? Mitä se sinulle kuuluu? 

Kenen kanssa sinä pystyt puhumaan sydämellesi tärkeistä asioista? Näistä ihmisistä on syytä kiittää 

Jumalaa. 
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NELJÄS VIIKKO – HERRAMME KRISTUKSEN ELÄMÄN 

SALAISUUDET 2 

1. Evankeliumi Luukkaan mukaan 4: 1- 
Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen 
johdattamana hän kulki autiomaassa neljäkymmentä päivää, ja 
Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, 
ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. Silloin 
Paholainen sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin 
käske tämän kiven muuttua leiväksi." Jeesus vastasi: "On 
kirjoitettu: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'"  
 
Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle 
yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat ja sanoi: 
"Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun 
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa 
sen kenelle tahdon. Jos kumarrat minua, tämä kaikki on 
sinun." Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun 
tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'"  
 
Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet 
temppelimuurin harjalle ja sanoi: "Jos kerran olet Jumalan 
Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: 'Hän antaa 
enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, 
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.'" Jeesus vastasi: "On myös 
sanottu: 'Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.'"  
 
Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet 
joksikin aikaa rauhaan. 

 
Mitä paholainen ajoi takaa esittäessään Jeesukselle 
ehdotuksiaan? Mihin hän Jeesusta houkutteli? 

Onko olemassa vain kolme kiusausta? Mitkä ne ovat? 
Tunnistatko itsessäsi joitakin näistä kiusauksista? 

Missä asiassa sinun on vaikea luottaan Jumalaan? 
Mitä merkitystä sinulle on sillä, että Jeesus voitti kiusaukset?  

 

 

 

 

 

 

2. Evankeliumi Johanneksen mukaan 2: 1-12 
Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. 

JAKAMISESTA 

RYHMÄSSÄ 

Kysyy rohkeutta asettua 

kertojan paikalle. Jumalan 

läheisyys hiljentymisen 

hetkissä vie aina 

muutokseen, ja siksi se ja 

siitä kertominen on 

riskialtista touhua. 

Ryhmässä kuultu on toki 

aina luottamuksellista. 

Rukoushetken 

kokemusten jakaminen 

toisille on 

rukouskontemplaation 

jatkumo. Sanoittaminen 

jäsentää koettua edelleen. 

Vaeltaja kertoo 

rukouskokemuksestaan 

jakamistilanteessa vain 

sen, mitä itse haluaa. 

Kukin jakaa vuorollaan 

noin kymmenen 

minuuttia omaa 

matkaansa. Toiselle 

annetaan tila. Jaettua ei 

kommentoida, mutta voi 

esittää tarkentavia 

kysymyksiä. Jakamisen, 

jälkeen ollaan hetki hiljaa 

ja kannatellaan jakajaa ja 

hänen antamaansa lahjaa, 

ja myös omassa mielessä 

kuullun herättämiä 

heijastuksia Jumalan 

eteen. 

Lopuksi yhdytään 

yhteiseen rukoukseen. 

Jälkikäteen voidaan 

keskustella tilanteen 

käytännöllisistä 

kysymyksistä 
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Jeesuksen äiti oli siellä, ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin.  
 
Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: "Heillä ei ole viiniä." Mutta Jeesus vastasi: "Anna minun 
olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut." Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille 
sanookin, tehkää se." Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne 
olivat parin kolmen mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille: "Täyttäkää astiat vedellä", ja he täyttivät 
ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi: "Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle", ja he veivät.  
 
Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta 
ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi: "Kaikki 
tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet 
säästänyt hyvän viinin tähän asti."  
 
Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä 
kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.  
 
Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja 
viipyivät siellä muutaman päivän. 

Mitä sinä teet näissä häissä? Kuka olet? Missä liikut häätalon tiloissa? 
Miltä Marian ja Jeesuksen välinen kommunikaatio sinusta näyttää? 
Viihtyykö Jeesus häissä? 

Miltä palvelijat vaikuttavat, kun huomaavat veden muuttuneen viiniksi? 
Mitä sinä haluaisit pyytää Jeesukselta? Pääsetkö kertomaan sen hänelle? 

 

3. Evankeliumi Luukkaan mukaan 7: 36-50 

Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. 
Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla 
fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui 
Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän 
kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä.  
 
Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli: "Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä 
tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen." Silloin Jeesus sanoi hänelle: 
"Simon, minulla on sinulle puhuttavaa." "Puhu vain, opettaja", fariseus vastasi.  
 
"Oli kaksi miestä", sanoi Jeesus. "He olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen viisisataa, toinen 
viisikymmentä denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan 
anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän?" Simon vastasi: "Eiköhän se, joka sai 
enemmän anteeksi." "Aivan oikein", sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: "Katso 
tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani 
kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut 
jalkojani siitä saakka kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani 
tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. 
Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän." Ja hän sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi 
on annettu anteeksi."  
 
Pöytävieraat alkoivat ihmetellä: "Kuka tuo mies on? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi." Mutta Jeesus 
sanoi naiselle: "Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa."  
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Pääsetkö mukaan tapahtumaan? Missä olet? Keitä on paikalla? Millaiset ovat pöytäseurueen ilmeet?  

Keneen samastut? 
Seuraamaatko naisen tunnevaihteluita tapahtuman aikana? 

Jos pääsisit tapaamaan Jeesusta, mitä tarjoaisit hänelle? 
Mitä esteitä sinun tulee voittaa päästäksesi Jeesuksen lähelle? 

 
 

4. Evankeliumi Matteuksen mukaan 17: 1-8 
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja 
vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: 
hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.  
 
Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui 
puheeseen ja sanoi Jeesukselle: "Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme 
majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle." 
 
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!" Kun opetuslapset kuulivat äänen, he 
heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti 
heitä ja sanoi: "Nouskaa, älkää pelätkö." Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta 
kuin Jeesuksen yksin.  

 

 
Mihin omaan kokemukseesi olisit joskus halunnut jäädä, minkä asiantilan olisit suonut 

jatkuvan ja jatkuvan? 
Mitä nykyisin teet päästäksesi sinua miellyttävään mielentilaan? 
Millainen oli Pietarin mielentila, kun hän alkoi puhua? 

Jos pääsit mukaan tapahtumaan, missä ja kuka olit? Mitä se kertoo sinusta? 

 

 

5. Evankeliumi Matteuksen mukaan 10: 1-16 
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja 
parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.  
 
Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja 
hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, Filippus ja 
Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, Simon Kananeus ja 
Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen.  
 
Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet:  
"Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan 
menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo ja julistakaa: 'Taivasten valtakunta on tullut 
lähelle.' Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. 
Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.  
 
"Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia älkääkä ottako mukaanne laukkua, älkää 
ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita tai sauvaa. Työmies on ruokansa ansainnut.  
 
"Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen, ja 
jääkää asumaan hänen luokseen lähtöönne saakka. Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle 
rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, saakoon se toivottamanne rauhan, mutta jos se ei ansaitse sitä, 
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palatkoon toivotus teille takaisin Jos teitä jossakin talossa tai kaupungissa ei oteta vastaan eikä 
teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Totisesti: Sodoman ja 
Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki. 
 
"Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin 
kyyhkyset. 
 

Mistä nimiluettelosta löytyy sinun nimesi? Mikä on luettelon otsikko? 
Jeesus antoi rajallisen tehtävän opetuslapsilleen. Mitä sinulle on annettu tehtäväksi, mitä taas ei? 

Miksi Jeesus kutsuu yksiä ihmisiä lampaiksi, toisia susiksi? 
Mitä tarkoittaa, että aikaansa tulisi jakaa vain arvoisien kanssa? 

Mikä on Jeesuksen antama rauha, mitä se on sinulle? 

 

6. Bonusteksti: Evankeliumi Matteuksen mukaan 14: 22–33 
Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltäkäsin, sillä 
aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen 
yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja 
ponnisteli aallokossa vastatuuleen.  
 
Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät 
hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä 
aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: "Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö." 
Silloin Pietari sanoi hänelle: "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." 
"Tule!" sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, 
miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. "Herra, pelasta minut!" hän huusi. Jeesus ojensi heti 
kätensä, tarttui häneen ja sanoi: "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä?"  
 
Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen 
eteensä ja sanoivat: "Sinä olet todella Jumalan Poika."  

 

Milloin ja missä tilanteessa olet kokenut, että Jumala on totaalisesti poissa? 

Oletko joskus ottanut uhkarohkeita uskonaskeleita ja huomannut, että hankkeesi epäonnistuu? 
Mitä tästä kokemuksesta nyt ajattelet? 

Mikä saa sinut uskomaan, että Jeesuksella on keskeinen merkitys elämässäsi? Onko sinulla jokin 
kokemus, johon voit palata, vai onko asenteesi kehittynyt muuten? Miten? 
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VIIDES VIIKKO – HERRAMME KRISTUKSEN ELÄMÄN 

SALAISUUDET 3, KÄRSIMYSVIIKKO 

1. Evankeliumi Matteuksen mukaan 21: 1-17 
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen 
Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi 
heille: "Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma 
kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa 
ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, 
vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian."  
 
Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana: 
 
- Sanokaa tytär Siionille: Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee 
luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. 
 
Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. 
He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, 
ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he 
levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja 
levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään 
ja perässään, huusi: 
 
- Hoosianna, Daavidin Poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee 
Herran nimessä! Hoosianna korkeuksissa! 
 
Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja 
kaikki kyselivät: "Kuka hän on?" Ihmiset sanoivat: "Hän on 
Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista."  

 
Milloin sinä olet ollut suosittu? Miltä se tuntui? 
Entä laantuiko suosio sittemmin? Miten siitä selvisit? 

Pääsetkö mukaan Jeesusta vastaanottavaan joukkoon? Mitä 
teet siinä? 
Mikä Jeesus on sinulle nyt? 

 

2. Evankeliumi Matteuksen mukaan 26: 20-29  
Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa 
kanssa. Heidän syödessään hän sanoi: "Totisesti: yksi teistä on 
kavaltava minut." Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa 
jälkeen kysellä: "Herra, en kai se ole minä?" Jeesus vastasi 
heille: "Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin 
minä. Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa 
hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan 
kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi 
syntynytkään." Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: 
"Rabbi, en kai se ole minä?" "Itsepä sen sanoit", vastasi Jeesus. 
 
 

JAKAMISESTA 

RYHMÄSSÄ 2 

Toisia kuunnellessa 

huomaa, miten monella 

tavalla ja yksilöllisesti 

Jumala toimii. Emme 

kuule kahta samanlaista 

tarinaa; se, mikä 

liikuttaa yhtä syvältä, ei 

toisessa aiheuta mitään 

väristyksiä.  

On mahdotonta luoda 

yleispätevää kaavaa 

siitä, miten Jumalan luo 

pääsee ja hänen 

lähellään pysyy. 

Kuuntelemalla toisten 

tarinoita selviää, että 

Jumalalla on monen 

monta erilaista tietä 

ihmisen luo, ja samalla 

kunnioitus ja ihmetys 

Jumalan työtä kohtaan 

kasvavat.  

Tämän syvän 

yksilöllisyyden 

oivaltaminen on 

tärkeää. Joutuu itsekin 

kysymään, osaanko 

hakeutua Jumalan 

seuraan piiloutumatta 

tuttujen käsitysten, 

auktoriteettien, toisten 

arvostelemisen taakse 

ja pitäytymättä 

toistuviin ja turvallisiin 

ajatuskulkuihin. 

”Katso, minä luon 

uutta.” 
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Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja 
syökää, tämä on minun ruumiini." Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa 
tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien 
anteeksiantamiseksi. Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä 
päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."  
 

 
Pääsitkö mukaan aterialle? 
Jeesus kävi aterialle opetuslastensa kanssa. Onko sinun helppo elää arkeasi hänen seurassaan? Mitä 

sinulle tarkoittaa ”elää arkea Jeesuksen kanssa”? 
Mitä sinulle on Jeesuksen ruumis ja veri?  

Miten ehtoollinen tulee viikolla arkeesi? 

 
 
 

3. Evankeliumi Markuksen mukaan 14: 26–42 

Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Jeesus sanoi heille: "Te kaikki luovutte minusta, sillä 
on kirjoitettu: 'Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.' Mutta kuolleista noustuani 
menen teidän edellänne Galileaan."  Silloin Pietari sanoi hänelle: "Vaikka kaikki muut luopuisivat 
sinusta, minä en." Jeesus vastasi: "Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä 
kolmesti kiellät minut." Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: "Vaikka minun pitäisi kuolla 
kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä." Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.  
 
He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: "Jääkää te tähän siksi aikaa 
kun minä rukoilen." Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea 
kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille: "Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja 
valvokaa." Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, 
menisi häneltä ohitse. Hän sanoi: "Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta 
pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun." 
 
Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: "Simon, nukutko 
sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. 
Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko."  
 
Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset 
nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat 
hänelle. Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: "Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on 
selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun 
kavaltajani on jo lähellä."  
 

Miten opetuslapset reagoivat, kun Jeesus sanoi: ”Te kaikki luovutte minusta”? 

Missä tilanteessa sinulle on luontevaa tunnustautua Jeesuksen seuraajaksi? Muistatko tilanteen, jolloin 
se ei ollut sitä? 

Mitä pelkäät, jos sinun elämäsi ei sujuisikaan sinun tahtosi mukaan, vaan Jumalan? Mikä näitä tahtoja 
erottaa? 

Millä tavalla näet Ihmisen Pojan annetun syntisten käsiin tänään? 

 
 
 
 
 

4. Evankeliumi Johanneksen mukaan 19: 23–37 
Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui tuomarinistuimelleen niin sanotulle 
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Kivipihalle, jonka hepreankielinen nimi on Gabbata. Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä 
puolenpäivän aikaan. Pilatus sanoi juutalaisille: "Tässä on teidän kuninkaanne." Juutalaiset huusivat: 
"Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi heille: "Pitääkö minun ristiinnaulita teidän 
kuninkaanne?" Mutta ylipapit vastasivat: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari." Silloin Pilatus 
heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi.  
 
Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota 
kutsutaan Pääkallonpaikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja 
kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli 
kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten 
kuningas." Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä 
kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat 
Pilatukselle: "Älä kirjoita: 'Juutalaisten kuningas.' Kirjoita, että hän on sanonut: 'Minä olen 
juutalaisten kuningas.'" Pilatus vastasi: "Minkä kirjoitin, sen kirjoitin." 
 

 
Mitä Pilatuksen päässä mahtoi liikkua hänen tuodessaan Jeesuksen kansan eteen? Pystytkö 

samastumaan häneen? 
Keneen samastut Kivipihan joukossa? 

Milloin olet kohdannut joukkomielipiteen, johon et voi yhtyä? 
Oletko joutunut joskus yleisen mielipiteen viemäksi ja jälkikäteen huomannut, ettet ollutkaan oikeasti 

perustellut asiaa itsellesi? 
Keneen samastut Golgatalle kertyneessä joukossa? 
Minkä joukossa vallitsevan tunnelman pystyt aistimaan? Mikä on omasi? 

 

5. Evankeliumi Johanneksen mukaan 19: 23-37 
Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin 
sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he 
sanoivat toisilleen: "Ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa." Näin kävi toteen tämä kirjoituksen 
sana: - He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät.  

 

Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria, Klopaksen vaimo, ja 
Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän 
sanoi äidilleen: "Nainen, tämä on poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä 
hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.  
 
Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi: 
"Minun on jano." Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen 
iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä 
ja antoi henkensä.  

Silloin oli valmistuspäivä, ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi 
ristille, juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulituilta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät 
otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen 
kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan he huomasivat hänen jo kuolleen 
eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, 
ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. 
Hänen todistuksensa on luotettava, ja hän tietää puhuvansa totta Näin tapahtui, jotta toteutuisi 
kirjoituksen sana: "Häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta." Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan: "He 
katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet."  
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”Jeesus tiesi, että kaikki oli saatettu päätökseen”: Mikä oli saatettu päätökseen?  

Missä sinä olet Golgatalla? Mitä teet siellä? 
Mitä Paavali mahtaa tarkoittaa puheellaan: ” Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan 

salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne 
mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.” 
Jos seisot pitkään tapahtumapaikalla ja jätät teologisen käsiterakentelun hetkeksi sikseen, mitä näet? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bonusteksti (rankka tämäkin): Evankeliumi Johanneksen mukaan 18: 15–18  
Simon Pietari ja eräs toinen opetuslapsi menivät Jeesuksen perässä. Tuo toinen oli ylipapin 
tuttu ja pääsi siksi Jeesuksen mukana ylipapin palatsin pihaan. Pietari jäi seisomaan portin 
ulkopuolelle, mutta opetuslapsi, joka tunsi ylipapin, meni puhumaan porttia vartioivalle 
palvelustytölle ja toi Pietarin sisälle pihaan. 
 
Palvelustyttö sanoi Pietarille: "Et kai sinäkin ole tuon miehen opetuslapsia?" "En ole", vastasi 
Pietari. 
 
Oli kylmä, ja siksi palvelijat ja vartijat olivat sytyttäneet hiilivalkean ja lämmittelivät sen 
ääressä. Myös Pietari seisoi heidän joukossaan lämmittelemässä. 

 

Mitä suhteita sinulla on uskonnolliseen valtarakenteeseen? Mille sisäpihalle sinä pääset? 

Jos sinulla ei olisi mahdollisuutta ilmaista itseäsi sanoin, mistä ihmiset tunnistaisivat sinut Jeesuksen 

seuralaiseksi? 

Muistatko tilanteen, jossa olet jakanut jotakin materiaalista hyvää – tekstissä hiilivalkean lämpöä – 

sellaisen ihmisjoukon kanssa, joiden ajatteluun tai elämäntapaan sinun on vaikea yhtyä. 

Minkälaisissa tilanteissa sinun on vaikea tunnistaa ja tunnustaa identiteettiäsi? Eihän se ole aina 

mitenkään tarpeellistakaan – eri tilanteet kutsuvat esiin eri olemuksemme ja persoonamme puolia. 

Miten sovitat olemuksesi ja persoonasi eri aspektit yhteen? Pidätkö sitä tarpeellisena vai 

tarpeettomana? Miksi? 
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KUUDES VIIKKO – HERRAMME KRISTUKSEN ELÄMÄN 

SALAISUUDET 4, YLÖSNOUSEMUS 

1. Jesajan kirja 53: 1–12 
Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran 
käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen 
verso, kuin vesa kuivasta maasta. 
Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen 
katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. 
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden 
tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän 
oli, me emme häntä minään pitäneet. 
 
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen 
meidän sairautemme. 
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, 
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka 
meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän 
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta 
meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme 
parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, 
jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani 
meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä 
piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. 
Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on 
ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. 
Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois - kuka hänen 
kansastaan siitä välitti? 
Hänet syöstiin pois elävien maasta, 
hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. 
Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan 
haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut 
vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. 
 
Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. 
Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, 
hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, 
ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. 
Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, 
ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. 
Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi 
monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. 
Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa 
saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle 
alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti 
kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen 
armoa. 

Mistä löydät itsesi tästä tekstistä? 

  

Tri J. R. Mott 

(kirjasessa: Raamatun 

tutkistelu 

hengelliseksi 

kasvamiseksi, s. 15): 

”Tulkaa itse 

Raamattuun ja 

jättäkää se ympyrä, 

jossa nyt liikutte". 
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2. Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:  

Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä 
Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen 
jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: "Mitä itket, nainen?" Hän vastasi: "Minun Herrani on viety pois, 
enkä tiedä, minne hänet on pantu." Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan 
takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä itket, nainen? Ketä sinä 
etsit?" Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, 
minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois."  
 
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" - se on hepreaa ja merkitsee: 
opettajani. Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään 
sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja 
teidän Jumalanne luo."  
 
Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: "Minä olen nähnyt Herran!" Sitten hän kertoi, mitä 
Herra oli hänelle sanonut.  

 

Missä ja kuka itse olet kertomuksessa? 
Mikä oli Magdalan Marian hätä? Mikä sai hänet tulemaan haudalle? Tunnistatko itsessäsi jonkin 

samankaltaisen tunteen? 
”Älä koske minuun!” on joskus tulkittu lauseeksi ”Älä tee minusta oman systeemisi osaa”. Miltä tämä 

tulkinta sinusta tuntuu? Mitä se kohdallasi merkitsee? 

 

 

 

3. Evankeliumi Johanneksen mukaan 21: 1–14 

Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberiaanjärvellä. Se tapahtui näin: 

 

Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sebedeuksen 

pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi: "Minä lähden kalaan."  

"Me tulemme mukaan", sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät 

saaneet sinä yönä mitään.  

 

Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi 

heille: "Kuulkaa, miehet! Onko teillä mitään syötävää?" "Ei ole", he vastasivat. Jeesus sanoi: 

"Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte." He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, 

etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi 

Pietarille: "Se on Herra!" Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka 

oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää 

verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää.  
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Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. 

Jeesus sanoi heille: "Tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte." Simon Pietari meni veneeseen  

ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon - kaikkiaan sata 

viisikymmentäkolme - verkko ei revennyt. 

 

Jeesus sanoi: "Tulkaa syömään." Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: "Kuka sinä olet?", sillä he 

tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo 

kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.  

Jos ensimmäinen ajatuksesi ei jollakin hetkellä ole juuri silloin seurata tiiviisti Jeesusta tai jos hän 
vaikuttaa olevan muualla, mitä tekemistä keksit? Keitä ottaisit tällöin mieluusti seuraksesi? 

Mitä tilanteessa oli opetuslapsille tuttua? Mikä tuttu puhuttelee sinua kerta toisensa jälkeen? 
Onko joku joskus osoittanut sinulle, että Jumala onkin läsnä jossakin elämäsi tapahtumassa, jossa et 

Jumalaa aluksi huomannut. Kuka toimi näin ja missä tilanteessa? 
Mikä oli joukon tunnelma, kun Jeesus sanoi: ”Tulkaa syömään”? 

Missä määrin opetuslasten tunnelma oli iloa, missä määrin epäilyä, missä määrin hämmennystä? 
Mitä Jeesuksen kehotus ”Tulkaa syömään” sinulle tarkoittaa? 

 

 

4. Evankeliumi Luukkaan mukaan 24: 13–35 

Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 

kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä 

puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He 

eivät kuitenkaan tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. 

 

Jeesus kysyi heiltä: "Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?" He pysähtyivät murheellisina, ja 

toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: "Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, 

mitä siellä on näinä päivinä tapahtunut."  

 

"Mitä te tarkoitatte?" Jeesus kysyi. He vastasivat: "Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies 

oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän 

ylipappimme ja hallitusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat 

hänet. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä 

kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui, ja nyt ovat muutamat naiset meidän 

joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla 

haudalla mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: 

enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että 

asia oli niin kuin naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet."  

 

Silloin Jeesus sanoi heille: "Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea 

sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa." 

Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa 

kirjoituksissa sanottu.  
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He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he 

estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: "Jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan." Niin 

hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti 

Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta 

samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut 

innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?"  

 

Heti paikalla he lähtivät matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta 

ja muut heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: "Herra on todella noussut kuolleista! Hän on 

ilmestynyt Simonille." Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat 

tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän.  

Missä sinä ja kuka olet Emmauksen tiellä? 

Miten Jeesus avasi keskustelun? Miten se vaikutti Kleopakseen ja hänen ystäväänsä? 

Minkä asian edessä sinun ”sydämesi on hehkunut innosta”? 

Millaisen näkymän Jeesus avasi opetuslastensa mielenmaisemaan? Millainen se oli? Millainen sinulla? 

 

5. Evankeliumi Johanneksen mukaan 21: 15–22 

Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 

minua enemmän kuin nämä toiset?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle 

rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun karitsoitani." Sitten hän kysyi toistamiseen: "Simon, Johanneksen 

poika, rakastatko minua?" "Rakastan, Herra", Pietari vastasi, "sinä tiedät, että olet minulle rakas." 

Jeesus sanoi: "Kaitse minun lampaitani.” Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen 

poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi 

häneltä: "Olenko minä sinulle rakas?", ja hän vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet 

minulle rakas." Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit 

itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää 

toinen, joka vie sinut minne et tahdo."  

 

Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi: "Seuraa 

minua." 

 

Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, 

se, joka aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt: "Herra, kuka se on? Kuka sinut 

kavaltaa?" Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta: "Entä hän, Herra? Jeesus vastasi: "Mitä se 

sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua." 

 

Miltä Pietarista tuntui, mitä hänen mielessään liikkui, kun Jeesus kysyi kolmasti rakastaako Pietari 

Jeesusta? 

Kun Jeesus katsoo sinun sydämeesi, mitä hän näkee? Kysy sitä häneltä. 

Kuuntele Jeesuksen ja Pietarin keskustelua, kun Pietari kääntyy ja näkee myös Johanneksen seuraavan 

heitä. Mitä se sinun kohdallasi merkitsee? 
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6. Bonusteksti: Evankeliumi Matteuksen mukaan 28: 16–20 

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt 

heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli 

heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. 

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." 

 

”Muutamat epäilivät” Entä sinä? Mitä teet sille? 

Mitä Jeesuksen valta tarkoittaa? Hänellähän on se kaikki? 
Mitä meneminen sinun kohdallasi tarkoittaa? 

Mitä kaikkien kansojen opetuslapseksi tekeminen sinulle tarkoittaa? 
Mitä Jeesus on käskenyt sinun noudattaa? Onko se sinulle hyvä vai huono uutinen?  

Miten tätä asiaa siirretään muille? Onko se heille hyvä vai huono uutinen? 

 

 

 

 
 

 
 

 


