
Jeesuksen tunteminen – viikko 1 
 

Päivä 1 – Tuhkakeskiviikko 17.2.2021 
 

 
Päivän kuva: Isä ja minä olemme yhtä – René de los Reyes 
 
Jeesus ja Isä: Jeesus paljastaa meille Jumalan  
 
Yksi kirkon käyttämistä fraaseista tuhkakeskiviikkona on: ”Kääntykää ja uskokaa evankeliumi.” 
Sana, jonka käännämme ”kääntykää” – metanoia – tarkoittaa sydämen muutosta tai elämän 
elämistä evankeliumi sen keskellä. Kristityille Jeesuksen Kristuksen persoon on keskellä 



evankeliumin hyvää sanomaa. Tämän päivän tekstissä, joka on Jeesuken puheesta viimeiseltä 
aterialta, Jeesus julistaa, että ne, jotka ovat nähneet hänet, ovat nähneet Isän Jumalan, koska 
Jeesuksessa näemme Jumalan. Tämä on yksi kristillisen yhteisön ydinajatuksista, että Jeesus 
paljastaa Jumalan.  
 
Päivän rukous 

Rauhoittuminen 
Aloita rukous läpi retriitin jollakin tietoisuusharjoitusta. 

Valmistautuminen 
Rauhoituttuasi, omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, tunnet ja 
kuvittelet ovat Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että tuntisit Jeesuksen paremmin, rakastaisit häntä syvemmin ja 
seuraisit häntä tiiviimmin. 

Päivän teema 
Lue raamatunteksti ja kuvittele kuuntelevasi Jeesusta opetuslasten kanssa. 
 
Joh. 14:6-15 (UT2020) 
    Jeesus vastasi: »Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse Isän luokse muuten kuin minun 
kauttani. Jos olette oppineet tuntemaan minut, tunnette myös Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, 
koska olette nähneet hänet.» 
    Filippos sanoi: »Herra, anna meidän nähdä Isä. Se riittää meille.» Jeesus vastasi: »Olen ollut 
kanssanne jo kauan. Etkö ole vielä oppinut tuntemaan minua, Filippos? Jos on nähnyt minut, on 
nähnyt Isän. Miten voit pyytää minua näyttämään hänet? Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä 
minussa? Se, mitä teille puhun, ei ole omasta päästäni. Isä on minussa ja tekee työtään minun 
kauttani. Uskokaa, kun sanon, että minä olen Isässä ja Isä minussa. Jos ette usko muuten, uskokaa 
tekojeni vuoksi. Minä vakuutan teille: se, joka luottaa minuun, pystyy tekemään samanlaisia ja 
suurempiakin tekoja kuin minä teen. Minä menen Isän luokse. Mitä ikinä pyydättekään minun 
nimissäni, minä teen sen. Siten Isä kirkastuu Pojassa. Teen mitä tahansa, mitä pyydätte minulta 
nimeeni vedoten.» 
 
Keskustelu: Kun lähestyt rukouksen loppua, sinua kutsutaan keskusteluun Jeesuksen kanssa. 
Kuvittele itsesi puhumaan Jeesukselle kuin ystävälle; tuttavalliseen keskusteluun kaikesta siitä, 
mikä mietityttää sinua. Miten Jeesus vastaa?  
Jumala voi puhua mielikuvituksemme kautta. Usein saamme nopeita ja odottamattomia 
vastauksia. Jos epäilet, että vastaus on vain omaa mielikuvitustasi, kysy itseltäsi, olisiko 
evankeliumin Jeesus voinut sanoa sellaisen asian. Useimmiten vastaus on: kyllä. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Ensemble Chanticleer, Gregorian antiphon Immutemur for Ash Wednesday 
 

Päivän rukousjakson kulku 
Materiaalissa päivän rukoukseen kuuluvat seuraavat elementit: 
Valmistautuminen: Voit aloittaa rukousjakson rauhoittumis- tai tietoisuusharjoituksella; omista 
sen jälkeen aikasi ja ajatuksesi Jumalalle. 
Pyyntö: Jokaiseksi päiväksi ehdotetaan aihetta, lahjaa, jota voi pyytää Jumalalta. 

https://www.youtube.com/watch?v=c_-0f8j_2vw&feature=emb_imp_woyt


Päivän teema: Raamatunkertomus. Asetu näytämölle, elä kertomus mielikuvituksessasi. Mietiskele 

kertomuksen sanoja. 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle Kristukselle, Isälle Jumalalle tai Marialle kuin ystävä ystävälle. Kaiken 
rukouksessa esiin nousseen jakamista. Voidaan kutsua myös kollokvioksi. 
Päätös: Rukousjakso päätetään yleensä tietyllä rukouksella, kuten Isä meidän tms. 

 

Päivä 2 – Torstai 18.2.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Jeesus rukoilee – René de los Reyes 
 
Jeesus ja Isä: Rukous 

 
Miksi Jeesus vietti niin paljon aikaa rukoilleen, erityisesti silloin, kun hän teki suuria ratkaisuja 
elämässään, kuten valitsi apostolit? Ehkä, kuten mekin, hän tarvitsi aikaa rukoukseen ja 



pohdiskeluun tunteakseen rakastavan Isän Jumalan ja saadakseen selville Hänen tahtonsa. Jopa 
Jeesuksen ja Isän suhde tarvitsi kommunikaatiota voidakseen kasvaa. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet ovat Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että Jumala kommunikoi kanssasi rukouksessa.  

Päivän teema 
Lue raamatunteksti ja kuvittele Jeesuksen lähtö rukoilemaan ja paluu seuraavana aamuna. 
Valitseeko hän sinut? 
 
Luuk 6:12-16 (UT2020) 
        Samoihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan. Hän vietti koko yön rukoillen Jumalaa. 
Kun aamu koitti, Jeesus kutsui oppilaansa luokseen ja valitsi heistä kaksitoista, jotka hän nimesi 
apostoleiksi eli valtuutetuiksi. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, ja tämän veli 
Andreas sekä Jaakob, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas, Jaakob Alfeuksenpoika, 
Simon, jota kutsuttiin Kiihkoilijaksi, Juudas Jaakobinpoika ja Juudas Iskariot, josta tuli ilmiantaja. 
 
Keskustelu: Kuvittele itsesi puhumassa Jeesukselle, mitä haluat sanoa?. Miten Hän saattaisi 
vastata?  
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Let my Prayer Arise from the Lent Liturgy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nG5gEzymh5c&feature=emb_imp_woyt


Päivä 3 – Perjantai 19.2.2021 
 
 

 
Päivän kuva: Jeesuksen kaste – Mike Quirke 

 
 
Jeesus ja Isä: Rakas Poika 



 
Johannes Kastaja houkutteli kansaa kuuntelemaan puhettaan. Kaste oli ihmisille symboli mielen – 
elämänmuutoksesta. Miksi Jeesus vaati Johannesta kastamaan hänet? Voisiko olla, että hän eli 
muutoksen aikaa, siirtymää nasaretilaisesta puusepästä kohtaloonsa Kristukseksi, jonka missio on 
paljastaa Isä? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet ovat Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: kunnioittaa sitä, kuinka Jumala ilahduttaa sinussa.  

Päivän teema 
Lue raamatunteksti ja kuvittele olevasti Jordan-joella katsomassa Jeesuksen kastetta. Kuka olet? 
Mitä näet ja kuulet? Miten sinä ja ympärilläsi olevat reagoitte? 
 
Matt. 3: 13-17 (UT2020) 
            Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: 
»Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan tässä pitäisi saada kaste sinulta.» Jeesus kuitenkin sanoi: 
»Suostu nyt, sillä näin meidän kuuluu tehdä.» Niinpä Johannes suostui kastamaan hänet. 
    Heti kasteen saatuaan Jeesus nousi vedestä. Samassa taivaat avautuivat ja Jeesus näki, miten 
Jumalan Henki laskeutui hänen päälleen kuin kyyhkynen. Samalla taivaista kuului ääni: »Tämä on 
minun rakas Poikani, johon minä olen kiintynyt.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle hänen kasteestaan, omasta kasteestasi tai jostakin muusta, josta 
haluat puhua. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Peg Angell, Prepare ye the Way of the Lord 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7d3fZUehMo&feature=emb_imp_woyt


Päivä 4 – Lauantai 20.2.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Juudean erämää – Jules Guèrin 

 
 



Jeesus ja Isä: Hengen johtamana 
 

Eilen näimme, kuinka Jeesus julistettiin Jumalan Pojaksi kasteen yhteydessä, nyt kiusaaja yrittää 
saada hänet epäilemään todellista identiteettiään – ”jos olet Jumalan Poika”. Huomaa, että Henki 
vei Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi. Näemme inhimillisiä kiusauksia: oman mukavuuden 
etsiminen, toisten voiman hakeminen, halu olla huomion keskipisteenä. Kertooko tämä jotakin 
modernille kulttuurille? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet ovat Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: huomata omat kiusaukseni ja vastustaa niitä.  

Päivän teema 
Lue raamatunteksti anna sanojen ja lauseiden puhua. 
 
Matt. 4:1-11 (UT2020) 
                Sitten Henki vei Jeesuksen asumattomalle seudulle Paholaisen koeteltavaksi. Kun Jeesus 
oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänelle tuli lopulta nälkä. Silloin 
Koettelija tuli ja sanoi Jeesukselle: »Jos tosiaan olet Jumalan Poika, käske näiden kivien muuttua 
leiviksi.» Mutta Jeesus vastasi: »Pyhissä kirjoituksissa sanotaan: 
  ’Ei ihminen elä vain leivästä 
  vaan jokaisesta sanasta, 
  jonka Jumala lausuu.’» 
    Silloin Paholainen vei Jeesuksen mukanaan pyhään kaupunkiin. Hän asetti Jeesuksen temppelin 
katolle ja sanoi: »Jos tosiaan olet Jumalan Poika, hyppää tästä alas. Kirjoituksissahan sanotaan: 
  ’Hän käskee enkeliensä 
  kantaa sinua käsillään, 
  ettet loukkaisi jalkaasi kiveen.’» 
    Jeesus vastasi: »Kirjoituksissa sanotaan myös: ’Älä koettele Herraa, Jumalaasi.’» 
    Paholainen otti taas Jeesuksen mukaansa ja vei hänet hyvin korkealle vuorelle. Sieltä hän näytti 
tälle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: »Annan sinulle tämän kaiken, jos 
heittäydyt maahan ja osoitat minulle kunnioitusta.» Silloin Jeesus sanoi: »Häivy, Saatana! 
Kirjoituksissa sanotaan: 
  ’Kumarra Herraa, Jumalaasi, 
  ja palvo ainoastaan häntä.’» 
Silloin Paholainen lähti. Jeesuksen luokse tuli enkeleitä, jotka pitivät hänestä huolta. 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesukselle omista kiusauksistasi. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Marilla Ness “Come Back to me”. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W7SHLUswMgE&feature=emb_imp_woyt


Päivä 5 – Sunnuntai 21.2.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus ja opetuslapset – James Tissot 



 
Jeesus ja Isä: Yhdessä 

 
Johanneksen evankeliumissa Jeesus puhuu viimeisellä aterialla pitkään oppilailleen. Jeesus 
paljastaa Jumalan meille, ei vain sanoissa vaan myös teoissa ja käytöksessä; tuomalla elämää, 
parannusta, kunnioitusta ja hyvän sanoman köyhille. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin kuulla Jeesusta yhä paremmin.  

Päivän teema 
Lue raamatunteksti ja asetu ylähuoneeseen istumaan opetuslasten kanssa kuuntelemaan 
Jeesuksen sanoja. 
 
Joh. 12:44-50 (UT2020) 
    Jeesus huusi: »Se, joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan lähettäjääni. Se, joka näkee minut, 
näkee lähettäjäni. Olen tullut valoksi maailmaan, ettei kukaan minuun luottava jäisi pimeyteen. Jos 
joku kuulee sanani ja jättää noudattamatta niitä, en minä häntä tuomitse. En ole tullut 
tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan sen. Jos joku jättää minut ja sanani huomiotta, hänellä 
on kyllä tuomarinsa. Hänet tuomitaan viimeisenä päivänä sen mukaan, mitä olen puhunut. En 
minä puhu omiani. Isä on minut lähettäessään määrännyt, mitä minun pitää sanoa ja ilmoittaa. 
Minä tiedän, että hänen käskyssään on ikuinen elämä. Kun puhun, puhun siis niin kuin Isä on 
minun käskenyt puhua.» 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesuksen kanssa siitä, mitä hänen sanansa merkitsevät sinulle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Baba Yetu – Stellenbosch University Choir (The Lord’s Prayer in Swahili) Recorded 
by C4 Llangollen International Musical Eisteddfod. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8&feature=emb_imp_woyt


Päivä 6 – Maanantai 22.2.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesuksen löytyminen temppelissä – René de los Reyes 

 
Jeesuksen perhe ja ystävät: vanhemmat 

 
Tällä viikolla paneudumme Jeesukseen, hänen perheeseensä ja ystäviinsä. Tämän päivän tarina on 
kertomus Jeesus-pojasta, joka oli jättänyt pienen, takapajuisen Nasaretin kaupungin tullakseen 
Jerusalemiin. Hän haluaa kovasti oppi suuren kaupungin opettajilta. Jo kaksitoistavuotiaana hän 
vaikuttaa olevan innostuva ja itsenäinen poika. Tässä kertomuksessa Jeesus tuottaa huolta 
vanhemmilleen, jotka eivät ymmärrä häntä. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin ymmärtää Jeesusta paremmin.  

Päivän teema 
Kuvittele itsesi temppeliin. Olet ehkä nuoren pojan älykkyydestä hämmästynyt opettaja. Tai voit 
kuvitella olevasi Maria tai Joosef, huolta täynnä etsimässä kuritonta nuorukaista. 



 
Luuk. 2:41-50 (UT2020) 
        Jeesuksen vanhemmat kävivät joka vuosi Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla. Kun Jeesus oli 12-
vuotias, he menivät tavan mukaan juhlille. Juhlien päätyttyä he palasivat kotiin, mutta Jeesus jäi 
Jerusalemiin salaa vanhemmiltaan. Nämä luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat 
päivän matkan, ennen kuin alkoivat etsiä häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Kun Jeesusta ei 
löytynyt, vanhemmat palasivat Jerusalemiin jatkamaan etsintöjä. 
    Kolmen päivän kuluttua he löysivät Jeesuksen temppelistä, missä hän istui opettajien joukossa 
kuuntelemassa ja kyselemässä. Kaikki, jotka kuulivat Jeesuksen puhuvan, olivat ihmeissään hänen 
viisaista vastauksistaan. Kun vanhemmat näkivät Jeesuksen, he ällistyivät ja äiti sanoi hänelle: 
»Lapseni, miksi teit meille näin? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua ihan hädissämme.» »Miksi te 
minua etsitte?» Jeesus kysyi. »Ettekö tiedä, että minun täytyy omistautua Isäni asioille?» 
Vanhemmat eivät ymmärtäneet, mitä hän tarkoitti. 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesuksen kanssa siitä, miksi hän käyttäytyi niin kuin käyttäytyi. Voit 
haluta kuvitella keskustelun Marian tai Joosefin kanssa. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: My Hiding Place, John Michael Talbot. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=QS_InCWGgYc&feature=emb_title


Päivä 7 – Tiistai 23.2.2021 
 

 

 
 

 

 

Päivän kuva: Naiset Jeesuksen kanssa – James Tissot 
 
Jeesuksen perhe ja ystävät: Naispuoliset opetuslapset 

 
Jeesuksen seuraajat olivat sekä miehiä että naisia, mikä oli ehkä epätyypillistä hänen aikanaan ja 
kulttuurissaan. Vaikka naispuolisia opetuslapsia ei mainita kovin usein, he olivat jopa kaikkien 
tärkeimpiä. On merkillepantavaa, miten usein naiset esiintyvät Jeesuksen elämästä kertovissa 
tarinoissa; sairaudesta parantuvina; ystävinä, joiden luona hän rentoutui; ihmisinä, jotka rakastivat 
häntä ja voitelivat hänet. Naiset tarjosivat tukeaan ja naiset olivat ylösnousemuksen ensimmäisiä 
todistajia. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 



Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: pyydän yhtä syvää rakkautta Jeesusta kohtaan kuin 
evankeliumeiden naisilla.  

Päivän teema 
Katso naisia ja miehiä, Jeesuksen seuraajia elämässä ja kuolemassa. 
 
Luuk. 8:1-3 (UT2020) 
            Tämän jälkeen Jeesus kulki kaupungista ja kylästä toiseen julistamassa ilosanomaa Jumalan 
valtakunnasta. Hänen kanssaan kulkivat hänen kaksitoista oppilastaan ja joukko naisia, jotka hän 
oli parantanut tai vapauttanut demonien vallasta. Yksi heistä oli Magdalan Maria, josta oli lähtenyt 
seitsemän demonia. Toinen oli Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen virkamiehiä. 
Kolmas oli nimeltään Susanna, ja lisäksi oli vielä monia muita naisia, jotka avustivat Jeesusta ja 
hänen oppilaitaan taloudellisesti. 
 
Luuk. 23:26-27 (UT2020) 
    Kun Jeesusta vietiin teloitettavaksi, oli kyreneläinen Simon tulossa maaseudulta. Hänet otettiin 
kiinni ja pantiin kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Jeesusta seurasi suuri väkijoukko ja ryhmä 
naisia, jotka valittivat hänen vuokseen ja löivät kädellä rintaansa. 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesuksen kanssa siitä, miten tärkeitä naiset ovat hänen ja sinun 
elämässäsi. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Jesus, my Shepherd, Marilla Ness 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9HAuGEe72IA&feature=emb_logo


Päivä 8 – Keskiviikko 24.2.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Jeesus kutsuu kalastajat – René de los Reyes 

 
Jeesuksen perhe ja ystävät: Miespuoliset opetuslapset 

 
Tämän päivän tekstissä Johanneksen evankeliumissa Jeesus tapaa seuraajansa. Hän kutsuu 
mukaan joitakin, he kutsuvat toisia. On yllättävää, miten Jeesus onnistuu pitämään koossa 
monimuotoisen joukkonsa; kalastajat, kavaltajan – veronkantajan, joka työskenteli roomalaisten 
miehittäjien hyväksi – ja selootin, joka taisteli roomalaisia vastaan. 



 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin tulla Jeesuksen uskolliseksi seuraajaksi. 

Päivän teema 
Kuvittele Jeesus kutsumassa sinua. 
 
Joh. 1:35-46 (UT2020) 
    Seuraavana päivänä Johannes seisoi kahden oppilaan seurassa, kun Jeesus kulki taas ohi. 
Johannes sanoi: »Katsokaa, Jumalan Karitsa!» Hänen sanansa kuultuaan oppilaat lähtivät 
seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi, näki heidän seuraavan häntä ja kysyi: »Mitä etsitte?» He 
sanoivat hänelle: »Rabbi» – sana tarkoittaa opettajaa – »minne olet majoittunut?» Jeesus sanoi: 
»Tulkaa, niin näette.» Niinpä he menivät ja näkivät, missä Jeesus majaili. He olivat loppupäivän 
hänen luonaan. Iltapäivä oli jo pitkällä, kello oli yli kolmen. 
    Andreas oli Simon Pietarin veli. Hän oli toinen niistä oppilaista, jotka kuulivat Johanneksen sanat 
ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Andreas etsi ensin veljensä Simonin ja kertoi hänelle: »Olemme 
löytäneet Messiaan!» – sana on kreikaksi Kristus ja tarkoittaa Voideltua. Andreas vei Simonin 
Jeesuksen luokse. Jeesus katsoi tätä ja sanoi: »Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi 
on tästä lähtien Keefas» – sana tarkoittaa kalliota ja on käännettynä Pietari. 
    Seuraavana päivänä Jeesus halusi lähteä Galileaan. Hän tapasi Filippoksen ja sanoi tälle: »Seuraa 
minua.» Filippos oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippos etsi 
Natanaelin ja kertoi hänelle: »Olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeetat ovat 
ennustaneet. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.» Natanael vastasi: »Voisiko Nasaretista 
muka tulla jotain hyvää?» »Tule niin näet», Filippos sanoi. 
 
Keskustelu: Puhu Kristukselle kuten ystävälle tai ohjaajalle. 
 
Päätös: On hyvä päättää rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: The Summons, John Bell. St Andrew’s Cathedral, Glasgow 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zk6IUalJ3sk&feature=emb_logo


Päivä 9 – Torstai 25.2.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Kirkastusvuori – James Tissot 
 
 
 
 



Jeesuksen perhe ja ystävät: Läheisimmät ystävät 
 

Opetuslapset eivät ole aivan tasavertaisia. Elämän käännekohdissa Jeesus pyysi läheisimmät 
ystävänsä luokseen. Tässä meillä on Pietari, Jaakob ja Johannes, jotka kutsuttiin näkemään 
kirkastuminen. 
 
Kirkastumiskertomus asettaa Jeesuksen yhteen kahden juutalaisen historian merkkihenkilön 
kanssa. Mooses on lainantaja ja Elia suuri profeetta. Ennustuksen mukaan Elia palaisi messiaan 
edelläkävijänä. Jeesus toteaa, että tämä tuli todeksi Johannes Kastajan myötä.  
Kristittyjen tulee muistaa, että Jeesus oli juutalainen, osa sen kansan historiaa ja perinnettä. Hän 
ajatteli itse tulleensa ensisijaisesti ”Israelin eksyneitä lampaita varten”.  Hänen oma kansansa ei 
hyväksynyt häntä täysin, osin siksi, että ajateltiin Messiaan johtavan kansan itsenäisyyteen 
miehitysvallan alta. Jeesuksen aikaan valloittajat olivat roomalaisia. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin ymmärtää Jeesusta osana kansansa historiaa. 

Päivän teema 
Kuvittele, että olet yksi opetuslapsista, joka kutsuttiin näkemään Mooses, lainantaja ja Elia, kauan 
odotettu profeetta. Mitä saat tästä? 
 
Mark. 9:2-10 (UT2020) 
        Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Hän vei 
heidät korkealle vuorelle erilleen muista. Siellä heidän nähtensä hänen ulkomuotonsa muuttui. 
Hänen vaatteensakin alkoivat hohtaa niin valkoisina, ettei sellaista saisi aikaan yksikään 
vaatteenvalkaisija koko maailmassa. 
    Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses. Nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. 
Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, onpa hyvä, että mekin olemme täällä. 
Voisimme tehdä kolme majaa: yhden sinulle, yhden Moosekselle ja yhden Elialle.» Hän ei näet 
tiennyt mitä sanoa, koska heitä oli alkanut pelottaa. 
    Silloin heidän ylleen tuli pilvi, josta kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani. Kuunnelkaa 
häntä!» Oppilaat vilkuilivat ympärilleen, mutta eivät nähneet siellä enää muita kuin Jeesuksen. 
    Kun Jeesus laskeutui kolmen oppilaansa kanssa vuorelta, hän kielsi näitä kertomasta 
näkemäänsä kenellekään, ennen kuin Ihmisen Poika olisi noussut kuolleista. Oppilaat painoivat 
nämä sanat mieleensä ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oikein tarkoitti. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin siitä, mitä mielessäsi on. 
 
Päätös: Päätä rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Transfiguration by Hillsong Worship 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HLMtfq5epbw&feature=emb_logo


Päivä 10 – Perjantai 26.2.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus ja opetuslapset - Rembrandt 
 
Jeesuksen perhe ja ystävät: Perhe 

 
Kun kirkko kehittyi Uuden testamentin ajan jälkeen, Pyhä Perhe tiivistyi Jeesukseen, Mariaan ja 
Joosefiin; näin ei kuitenkaan näytä olevan Markuksen, varhaisimman evankelistan, kohdalla. Kuten 
kaikki perheet, he pitivät huolta perheenjäsentensä turvallisuudesta. Inhimillisesti ajateltuna 
Jeesus otti riskin konfliktiin ja vaaroihin, eikä antanut itselleen lupaa vapaaseen; hän oli ”päästään 
vialla”, perhe ajatteli. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Voit haluta olla yksi Jeesuksen sisarista tai veljistä. 



Päivän teema 
Kuvittele, että Jeesuksen kotikaupungissa. Oletko perheenjäsen vai hänen seuraajansa 
kuuntelemassa häntä täpötäydessä huoneessa? Kiinnitä huomiosi siihen, miten ihmiset ympärilläsi 
reagoivat. Mitä ajattelet Jeesuksen puheesta? 
 
Mark. 3:20-21&31-35 (UT2020) 
            Jeesus palasi kotiinsa. Väkeä kerääntyi taas niin paljon, etteivät Jeesus ja oppilaat pystyneet 
edes syömään. Kun Jeesuksen omaiset kuulivat tästä, he lähtivät hakemaan häntä pois, sillä he 
luulivat Jeesuksen olevan sekaisin. 
 
    Jeesuksen äiti ja veljet tulivat paikalle. He jäivät seisomaan ulos ja lähettivät jonkun hakemaan 
häntä. Jeesuksen ympärillä istuva väkijoukko sanoi hänelle: »Hei, äitisi ja sisaruksesi ovat ulkona ja 
kysyvät sinua.» Jeesus kuitenkin vastasi heille: »Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat sisaruksiani?» 
Hän katsoi ympärillään istuvia ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja sisarukseni. Se, joka toteuttaa 
Jumalan tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle kuten ystävälle tai ohjaajalle. Voit haluta puhua siitä, miten sinut on 
kutsuttu seuraamaan Kristusta. 
 
Päätös: Päätä rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Let there be Love by Noah Aronson 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H_2ajSLZ0p0&feature=emb_logo


Päivä 11 – Lauantai 27.2.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Jeesus, Martta ja Maria – Jan Vermeer 
 
Jeesuksen perhe ja ystävät: Martta ja Maria 

 
Piilopaikka Betaniassa. Paikka Jerusalemin lähellä, jossa olla ystävien kanssa. Hän rakasti näitä 
sisaruksia ja heidän veljeään Lasarusta. Hieman erikoinen perhekuvio, mutta toisaalta se, ettei 
evankeliumeissa mainita aviomiehiä tai vaimoja, ei välttämättä tarkoita, etteikö heitä olisi voinut 
olla olemassa. Näiden ystävien seurassa Jeesus saattoi rentoutua. Evankeliumin kertomuksen 
mukaan Jeesus meni tyytyväisenä kahden naisen taloon. Martta käyttäytyi kuten naisen odotettiin 
tuohon aikaan ja tuossa kulttuurissa, hän valmisti ruoan, Maria käyttäytyi kuin opetuslapsi ja 
kuunteli Jeesusta. Jeesus hyväksyy Marian perinteisten sukupuoliroolien purkamisen ja tukee sitä. 
 
 



Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin rakastaa Jeesusta yhä syvemmin. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi Martan taloon. Olet ehkä yksi sisaruksista, Lasarus, yksi opetuslapsista tai itse 
Jeesus. Kun pieni ”kotitilanne” kehittyy, miten reagoit? Kenen puolella olet? 
 
Luuk. 10:38-42 (UT2020) 
                Jeesus ja oppilaat jatkoivat matkaansa ja tulivat erääseen kylään, jossa Martta-niminen 
nainen otti Jeesuksen vieraakseen. Martalla oli sisko, jonka nimi oli Maria. Tämä istuutui Jeesuksen 
jalkojen juureen ja kuunteli hänen puheitaan. Martta sen sijaan hääräsi palvelemassa vieraitaan. 
Viimein hän pysähtyi ja kysyi: »Herra, eikö sinua haittaa, että siskoni jätti minut yksin palvelemaan 
sinua? Käske hänen auttaa.» Jeesus kuitenkin vastasi: »Martta, Martta, sinä huolehdit ja otat 
paineita monista asioista. Vain yksi asia on tarpeen. Maria valitsi hyvin, eikä hänen osaansa viedä 
häneltä.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle kuten ystävälle siitä, mitä mielessäsi on. Kuvittele, miten hän 
vastaisi. 
 
Päätös: Päätä rukous joka päivä tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Be Still for the Presence of the Lord by Aled Jones 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZJMaOxdu6B4&feature=emb_logo


Päivä 12 – Sunnuntai 28.2.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Lean In – Jessica Willets 

 
Jeesuksen perhe ja ystävät: Rakkain opetuslapsi 

 
Vaikuttaa todennäköiseltä, että ”opetuslapsi, jota Jeesus rakasti” on ollut henkilö, joka inspiroi 
Johanneksen evankeliumin. Hän näyttää kokeneen olevansa muista erillään kiintymyksensä vuoksi. 
Yksi osoitus kiintymyksestä oli fyysinen läheisyys, kun Johannes nojautui Jeesusta vasten 
viimeisellä aterialla. Tällä aterialla Pietari saa rakkaan opetuslapsen kysymään Jeesukselta hänen 
kavaltajastaan. Pietari ehkä ajatteli, että rakas opetuslapsi saa todennäköisemmin suoran 
vastauksen kuin hän itse. Mitä tämä kertoo Jeesuksesta ja ystävyydestä? Mitä on Pietarin 
kysymyksen takana tämän päivän tekstissä? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin olla opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa.  



Päivän teema 
Tekstin tapahtumat sijoittuvat Galilean järven rannalle, meillä on ihmeellinen kalansaalis ja 
Jeesuksen valmistama kala-aamiainen. Tämän jälkeen meillä on Pietari, jota kuulustellaan 
rakkaudestaan Jeesukseen, jota rakas opetuslapsi seuraa, ehkä haluten omaa aikaa Jeesuksen 
kanssa. Kuvittele itsesi mukaan kertomukseen. 
 
Joh. 21: 17-22 (UT2020) 
        Jeesus kysyi vielä kolmannen kerran: »Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?» Pietari 
pahoitti mielensä, koska Jeesus oli kysynyt kolme kertaa: »Rakastatko minua?» Hän vastasi: 
»Herra, sinä tiedät kaiken. Tiedät siis, että rakastan sinua.» Jeesus sanoi: »Pidä huolta, että 
lampaillani on ruokaa. Minä vakuutan sinulle: Nuorena sidoit itse vyösi ja kuljit, missä halusit. 
Vanhana joudut levittämään kätesi, kun toinen sitoo sinut vyöllä ja vie sinut paikkaan, jonne et 
tahdo.» Tällä Jeesus viittasi siihen, millä tavalla Pietari kuolisi ja kirkastaisi Jumalan kunniaa. Sitten 
Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» 
    Pietari kääntyi ja näki, että häntä seurasi se oppilas, jota Jeesus rakasti eniten. Hän oli sama 
oppilas, joka aterialla nojautui Jeesuksen rintaa vasten ja pyysi tätä paljastamaan ilmiantajansa. 
Hänet nähtyään Pietari kysyi Jeesukselta: »Mutta entä hän?» Jeesus sanoi: »Mitä se sinulle kuuluu, 
vaikka tahtoisin hänen pysyvän täällä paluuseeni asti? Seuraa sinä minua.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävälle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: I found My Beloved written and sung by John Michael Talbot 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TZl5M4WvEXk&feature=emb_imp_woyt


Päivä 13 – Maanantai 1.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Matteuksen kutsu - Cavaraggio 

 
Jeesuksen opetukset: Kaikille avoin 

 
Jeesus valitsi erirotuisia ystäviä. Hänen elämänsä ei ollut mustaa tai valkoista. Häntä kritisoitiin 
siitä, että hän söi ja joi tullimiesten (roomalaisten miehittäjien yhteistyökumppaneiden) ja 
syntisten kanssa. Kunnon juutalaiset noudattivat tuohon aikaan lakia (tooraa), ja pitivät itsensä 
rituaalisesti puhtaina, välttivät saastutetuksi tulemista, joka olisi seurannut joutumisesta 
epäpuhtaiden ja syntisten seuraan. Jeesus hylkäsi tämän tyyppisen, hurskailta juutalaisilta 
odotetun käytöksen. Hän koski epäpuhtaita, kuten spitaalisia ja kuolleita. Hän tuki oppilaitaan, 
jotka teknisesti ottaen rikkoivat sapatin, kun he söivät tähkiä pellolta, ja hän viihtyi syntisten 
seurassa. Jää usein epäselväksi, oliko hän heidän kanssaan siksi, että viihtyi vai siksi, että halusi 



heidän kääntyvän. Hän luotti selvästi itseensä siksi paljon, ettei pelännyt joutuvansa vedetyksi 
mukaan syntiseen elämään. Lukuisissa raamatunkertomuksissa syntinen kääntyy tavattuaan 
Jeesuksen, erityisesti silloin, kun syntisellä on pohjimmiltaan hyvä sydän. Päivän teksti kertoo 
Leevin kutsusta Markuksen evankeliumissa. Yleensä ajatellaan, että kyseessä on sama henkilö kuin 
evankeliumin kirjoittaja. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin tuntea Jeesuksen paremmin, rakastaa häntä syvemmin ja 
seurata häntä lähemmin.  

Päivän teema 
Tekstin tapahtumat sijoittuvat Galilean järven rannalle. Kuvittele itsesi mukaan tapahtumiin, 
mukaan väkijoukkoon, opetuslapseksi tai syntiseksi. 
 
Mark. 2:13-17 (UT2020) 
            Jeesus lähti taas kulkemaan järven rantaa. Koko väkijoukko seurasi häntä, ja hän opetti 
heitä. Tulliaseman ohi kulkiessaan Jeesus näki siellä Leevin, Alfeuksen pojan, ja sanoi hänelle: 
»Seuraa minua.» Leevi nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. 
    Jeesus oli oppilaineen aterialla Leevin luona, ja syömässä oli myös paljon tullimiehiä ja syntisiä. 
Heitä oli iso joukko, ja he seurasivat Jeesusta. Kun oppineet fariseukset näkivät Jeesuksen syövän 
syntisten ja tullimiesten kanssa, he sanoivat hänen oppilailleen: »Miksi hän syö syntisten ja 
tulliaseman välistävetäjien kanssa?» Jeesus kuuli tämän ja sanoi: »Eivät terveet lääkäriä tarvitse 
vaan sairaat. Enkä minä tullut kutsumaan syyttömiä vaan syntisiä.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävälle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Come as you Are by Paul Gurr 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mt5dDy4LX-0&feature=emb_imp_woyt


Päivä 14 – Tiistai 2.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus opettaa – James Tissot 



 
Jeesuksen opetukset: Rikkaat ja köyhät 

 
Muutaman seuraavan päivän ajan paneudutaan Jeesuksen opetuksiin, erityisesti niihin, joissa hän 
poikkeaa ennakko-odotuksista. Jeesuksen aikaan köyhiä pidettiin kirottuina, jotka eivät pysty 
noudattamaan lakia. Heillä ei ollut varaa uhreihin, heidän piti tehdä työtä roomalaisten hyväksi 
myös sapattina. Monet ajattelivat, että he eivät voi pelastua, kun eivät pysty noudattamaan lakia. 
Jeesus kääntää ihmisten oletukset päälaelleen. Hänen mukaansa lain kirjaimen täyttäminen ei ole 
keskeistä, vaan rehellisen nöyrä asenne Jumalan edessä. Rikkaat saattavat ajatella, että voivat 
maksaa Jumalan siunauksesta. Hurskaat noudattavat sääntöjä ja tekevät ”oikein”. Miten usein 
rikkaiden asuinalueet ovat täynnä taloihinsa linnoittautuneita ihmisiä, jotka eivät anna 
kenellekään mitään eivätkä halua mitään vastalahjaksi. Köyhät asuinalueet ovat puolestaan täynnä 
ihmisiä, jotka tunnistavat toinen toistensa tarpeet. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että osaisin rakastaa köyhiä. 

Päivän teema 
Kuvittele Jeesus puhumaan opetuslapsilleen, ehkä olet yksi heistä. Koe heidän hämmästyksensä, 
kun he kuuntelevat opetusta. 
 
Matt. 19:23-26 (UT2020) 
    Jeesus sanoi oppilailleen: »Minä vakuutan teille, että rikkaiden on vaikeaa päästä taivaiden 
valtakuntaan. Minä sanon teille, että kamelin on helpompi mennä neulansilmästä kuin rikkaan 
päästä Jumalan valtakuntaan.» Tämän kuultuaan oppilaat olivat ihmeissään ja kysyivät: »Kuka 
sitten voi pelastua?» Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle 
kaikki on mahdollista.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle ajatuksistasi. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki The Cry of the Poor by St Louis Jesuits 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_y7sIrp49ZM&feature=emb_imp_woyt


Päivä 15 – Keskiviikko 3.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus opettaa – James Tissot 
 
Jeesuksen opetukset: Käytä lahjojasi 

 
Meillä jokaisella on erilaisia lahjoja, erilaisia kykyjä. Meitä kutsumaan tekemään parhaamme 
saamiemme lahjojen avulla. Jos haluaa jotakin, mitä toisilla on, tai ei ole sinut itsensä kanssa, tulee 
onnettomaksi. Kun lahjojamme käyttää toisten hyväksi, maailmasta tulee parempi paikka ja se saa 
lohdutusta. Se johtaa tyytyväisyyteen. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että osaisin käyttää saamani lahjat hyvin. 

Päivän teema 
Kuvittele Jeesus kertomassa tämä kertomus. 



 
Matt. 25:14-30 (UT2020) 
    »Tai ajatellaan näin: Isäntä kutsui palvelijat luokseen matkoille lähtiessään. Hän jakoi 
omaisuutensa heidän hoidettavakseen: Yhdelle hän antoi viisi miljoonaa, toiselle kaksi, 
kolmannelle yhden. Kukin sai kykyjensä mukaisen summan. Sitten isäntä matkusti pois. 
    Viisi miljoonaa saanut ryhtyi toimeen heti isännän mentyä ja teki voittoa toiset viisi miljoonaa. 
Myös kaksi miljoonaa saanut teki voittoa toiset kaksi miljoonaa. Mutta se, joka oli saanut yhden 
miljoonan, meni ja hautasi isäntänsä rahat maahan. 
    Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Viisi miljoonaa saanut toi 
tullessaan myös toiset viisi ja sanoi: ’Herra, annoit minulle viisi miljoonaa, ja minä tein voittoa 
toiset viisi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hienoa! Sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olit luottamuksen 
arvoinen tässä pikkuasiassa, ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tule juhlimaan 
herrasi kanssa!’ 
    Kaksi miljoonaa saanut tuli ja sanoi: ’Herra, annoit minulle kaksi miljoonaa, ja minä tein voittoa 
toiset kaksi.’ Isäntä sanoi hänelle: ’Hienoa! Sinä olet hyvä ja uskollinen palvelija. Olit luottamuksen 
arvoinen tässä pikkuasiassa, ja siksi annan sinun vastuullesi paljon muutakin. Tule juhlimaan 
herrasi kanssa!’ 
    Viimein isännän eteen tuli sekin palvelija, joka oli saanut yhden miljoonan. Hän sanoi: ’Herra, 
tiedän, että olet ankara mies. Niität sieltä, mihin et ole itse kylvänyt, ja kokoat sieltä, mihin et ole 
itse heittänyt siemeniä. Koska pelkäsin sinua, menin ja kätkin rahasi maahan. Tässä, ota 
omaisuutesi.’ Mutta isäntä sanoi: ’Sinä laiska ja huono palvelija! Sinä siis tiesit, että minä niitän 
sieltä, mihin en ole itse kylvänyt? Ja että kokoan sieltä, mihin en ole itse heittänyt siemeniä? Olisit 
siinä tapauksessa vienyt rahani pankkiin, niin että olisin palattuani saanut omani takaisin korkojen 
kanssa. Ottakaa häneltä miljoona ja antakaa se sille, jolla on jo kymmenen. Sillä niille, joilla jo on, 
annetaan lisää yllin kyllin. Siltä, jolla ei ole mitään, sen sijaan otetaan loputkin. Heittäkää tuo 
hyödytön palvelija ulos pimeyteen, missä itketään ja purraan hammasta.’» 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesuksen kanssa tästä vertauksesta. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki Make me a Channel of your Peace sung by Katherine Jenkins 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FnY7t1N1s2U&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=FnY7t1N1s2U&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=FnY7t1N1s2U&feature=emb_imp_woyt


Päivä 16 – Torstai 4.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Laupias Samarialainen – Mike Quirke 



 
Jeesuksen opetukset: Rakasta lähimmäistäsi 
 
Tässä kertomuksessa Jeesus yllättää kuulijansa ja heidän odotuksensa – he olisivat luulleet, että 
leeviläinen auttaisi, ei samarialainen. Jeesuksen aikaan juutalaiset ylenkatsoivat ja halveksivat 
samarialaisia.  

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että saisin myötätunnon lahjan. 

Päivän teema 
Kuvittele Jeesus kertomassa tämä kertomus. 
 
Luuk. 10:25-37 (UT2020) 
        Eräs oikeusoppinut halusi koetella Jeesusta. Niinpä hän kysyi: »Opettaja, mitä minun pitäisi 
tehdä periäkseni ikuisen elämän?» Jeesus vastasi: »Mitä laissa sanotaan? Miten sinä sitä luet?» 
Tähän mies vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi, koko elämälläsi ja 
kaikin voimin, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» »Hyvin vastattu», Jeesus sanoi. »Tee näin, niin 
saat elää.» 
    Mies halusi kuitenkin osoittaa olevansa hyvä ihminen ja kysyi: »Mutta kuka on minun 
lähimmäiseni?» 
    Jeesus vastasi: »Eräs mies oli menossa Jerusalemista Jerikoon, mutta jäi matkalla rosvojen 
käsiin. Rosvot veivät häneltä vaatteet päältä ja pieksivät hänet. Sitten he lähtivät ja jättivät hänet 
lojumaan puolikuolleena. Eräs pappi sattui kulkemaan samaa reittiä, mutta kun hän näki miehen, 
hän siirtyi toiselle puolelle tietä ja meni ohi. Paikalle tuli myös Leevin heimoon kuuluva mies, 
pappien avustaja. Kun hän näki tilanteen, hänkin vaihtoi tien puolta ja meni ohi. 
    Seuraavaksi paikalle tuli eräs samarialainen. Kun hän näki miehen, hänen sydäntään riipaisi. Hän 
meni miehen luokse, valutti tämän haavoihin oliiviöljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen 
aasin selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana päivänä samarialainen antoi 
majatalon isännälle kaksi denaaria ja sanoi: ’Pidä hänestä huolta. Jos nämä eivät riitä kuluihin, niin 
maksan lisää, kun palaan.’ 
    Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa rosvojen uhriksi joutuneen miehen 
lähimmäinen?» »Se, joka kohteli häntä myötätuntoisesti», mies vastasi, ja Jeesus sanoi: »Mene ja 
tee sinä samoin.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki The Good Samaritan sung by Dallas Holm 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y3129T619Fo&feature=emb_imp_woyt


Päivä 17 – Perjantai 5.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus opettaa – Mike Quirke 

 
Jeesuksen opetukset: Käännä toinenkin poskesi 



 
Jeesus uskalsi haastaa sääntöjä, silloin kun se tuntui tarpeelliselta. Laissa (5. Moos. 19:21) 
sanotaan ”silmä silmästä”. Jeesuksella on kuitenkin uskallusta muuttaa lakia. Pitäisikö meillä olla 
sama uskallus? Onko meillä rohkeutta sanoa, mikä on sopivaa tämän päivän kulttuurissa? 
Olemmeko valmiita muutokseen siinä, miten näemme ympäristön, naisten aseman yhteiskunnassa 
tai kirkon käytännöt? 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin noudattaa Jeesuksen opetuksia ilolla. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi kuuntelemassa Jeesusta rinteellä, tai vain pohdi sanoja ja anna niiden 
epätavallisen merkityksen haastaa sinut. 
 
Matt. 5:38-48 (UT2020) 
            »Olette kuulleet sanottavan: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta.’ Mutta minä sanon teille: 
Älkää vastustako pahaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku 
aikoo haastaa sinut oikeuteen saadakseen paitasi, anna hänelle päällysvaatteesikin. Jos joku 
määrää sinut kulkemaan kanssaan kilometrin, kulje kaksi. Anna pyytävälle, äläkä käännä selkääsi 
sille, joka tahtoo lainata sinulta.» 
    »Olette kuulleet sanonnan: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.’ Mutta minä sanon teille: 
Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Niin teistä tulee 
taivaallisen Isänne lapsia. Hänen aurinkonsa nousee hyville ja pahoille, ja hän antaa sadetta 
oikeamielisille ja jumalattomille. Mitä ansiota saisitte, jos rakastaisitte vain niitä, jotka rakastavat 
teitä? Eivätkö tullimiehetkin tee niin? Ja mitä ihmeellistä siinä on, jos tervehditte vain ystäviänne? 
Eivätkö vierasuskoisetkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen Isännekin on.» 
 
Keskustelu: Kuvittele itsesi puhumassa Jeesukselle, mitä haluat sanoa? Miten Jeesus vastaa? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Love changes everything sung by Michael Ball and Il Divo. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OkF2reI4U58&feature=emb_imp_woyt


Päivä 18 – Lauantai 6.3.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Marian ja Joosefin kihlaus – James Tissot 
 
Jeesuksen opetukset: Avioero 
 



Jeesuksen kulttuurissa mies saattoi ottaa avioeron helposti, ja vaimon odotettiin palavaan 
lapsuudenkotiinsa häväistynä. Jeesus haastaa avioeroa koskevan lain. Tällaiset muutokset olivat 
positiivisia naisten kannalta. Avioliitto nähdään liittona Jumalan edessä. Vaikka avioliitto ei ole 
nykyään niin suosittu kuin aiempien sukupolvien aikana, on olemassa syvää rakkautta, joka 
voidaan saavuttaa elämänmittaisen uskollisuuden ja ongelmienratkaisutahdon avulla. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että saisin määrätietoisen rakastamisen lahjan. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi joko kuuntelemaan Jeesusta fariseusten kanssa tai lue teksti hitaasti ja pysähdy 
siihen, mitä se merkitsee sinulle. 
 
Matt. 19:1-9 (UT2020) 
                Jeesus päätti puheensa ja lähti Galileasta Jordanin itäpuoliseen Juudeaan. Suuret 
väkijoukot seurasivat häntä, ja hän paransi ihmisiä. 
    Fariseukset tulivat Jeesuksen puheille testatakseen häntä. He kysyivät: »Voiko mies erota 
vaimostaan mistä tahansa syystä?» Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja teki ihmisen jo 
alun alkaen mieheksi ja naiseksi?» Ja hän jatkoi: »Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja yhdistyy 
vaimonsa kanssa niin, että heillä on yhteinen ruumis. He eivät ole enää erillisiä, vaan heidän 
ruumiinsa ovat yhtä. Eikä ihmisen pidä erottaa niitä, jotka Jumala on yhdistänyt toisiinsa.» 
    Fariseukset kysyivät: »Miksi Mooses sitten käski antaa erotodistuksen vaimolle, jonka mies 
jättää?» Jeesus vastasi: »Mooses otti huomioon sen, miten kovasydämisiä te olette. Siksi hän antoi 
teille luvan jättää vaimonne. Alun alkaen näin ei kuitenkaan ollut. Minä sanon teille: joka jättää 
vaimonsa jonkin muun syyn kuin vaimon seksuaalisen holtittomuuden vuoksi ja nai toisen naisen, 
tekee aviorikoksen.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin siitä, mitä mielessäsi on tai miten rukousjakso on 
vaikuttanut sinuun. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Ubi Caritas written by Paul Mealor 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PTrMIJKBwRU&feature=emb_imp_woyt


Päivä 19 – Sunnuntai 7.3.2021 
 

 
 

Päivän kuva: Maria voitelee Jeesuksen jalat – James Tissot 
 
Jeesuksen opetukset: Iloinen vastaanottaminen 
 
Perhe juhlii Lasaruksen elämää, Lasaruksen, jonka Jeesus herätti kuolleista. On varsin tavallista 
kokoontua aterialle ystävien kanssa juhlistamaan iloista tapahtumaa. Yhtäkkiä Maria tekee jotakin 
yliampuvaa, hieroo kallista hajustettua öljyä Jeesuksen jalkoihin. Juudas vastustaa tätä – miksi 
tuhlata rahaa Jeesuksen jalkoihin, on parempiakin kohteita, joihin kuluttaa rahat. Jeesus tukee 
Mariaa: hän tietää, että teon taustalla on rakastava sydän. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että minulla olisi rakastava sydän, joka ei laske kuluja. 



Päivän teema 
Kuvittele itsesi huoneeseen yhdeksi henkilöistä. Mikä tarinan henkilöistä sopii sinulle parhaiten? 
Katso kertomusta heidän näkökulmastaan.  
 
Joh. 12:1-8 (UT2020) 
                    Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Siellä asui Lasarus, jonka hän oli 
herättänyt kuolleista. Jeesuksen kunniaksi valmistettiin illallinen, jonka Martta tarjoili. Lasarus oli 
yksi niistä, jotka kävivät makuulle aterioimaan yhdessä Jeesuksen kanssa. 
    Maria otti pullollisen aitoa ja erittäin kallista nardusöljyä. Hän voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne 
hiuksillaan. Huone täyttyi voiteen tuoksusta. 
    Juudas Iskariot – oppilas, joka ilmiantaisi Jeesuksen – sanoi: »Miksei tuota voidetta myyty ja 
annettu rahoja köyhille? Siitä olisi saanut vuoden tulot.» Tätä hän ei sanonut siksi, että olisi 
välittänyt köyhistä. Hän oli varas ja käytti hallussaan olleita yhteisiä rahoja kuin omiaan. Jeesus 
sanoi Juudakselle: »Anna olla. Hän valmistelee minua hautaamista varten. Köyhät ovat aina 
luonanne, minä en.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin siitä, mitä mielessäsi on. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Said Judas to Mary (Sydney Carter) sung by Michele Troy and John 
Brothers 

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DDensWi7cuY&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=DDensWi7cuY&feature=emb_imp_woyt


Päivä 20 – Maanantai 8.3.2021 
 

 

 
 

Päivän kuva: Antakaa keisarille – Titian 

 
 
 
 



Jeesuksen opetukset: Jumala ja politiikka 
 
Jeesus ottaa varsin harvoin kantaa politiikkaan. Hän kritisoi terävästi aikansa juutalaisia 
uskonnollisia auktoriteetteja, erityisesti silloin, kun he pitävät tiukasti kiinni pikkumaisistakin 
säännöistä, mutta eivät osoita myötätuntoa köyhille ja kärsiville. Kaikkien tulisi olla myötätuntoisia 
ja edistää yhteistä hyvää. Vain kerran Jeesus päätyy tilanteeseen, jossa hänet halutaan sotkea 
mukaan keskusteluun roomalaisen veronkannon oikeutuksesta. Hän on näppärästi antamatta kyllä 
tai ei -vastausta kuuluisalla ”antakaa keisarille, mikä on keisarin” -vastauksellaan. Hänen poliittiset 
näkemyksensä tulevat ehkä parhaiten näkyviin siinä, miten hän kohtelee ihmisiä. 
Hän parantaa yhtä lailla juutalaisia, muukalaisia ja roomalaisia. Kuten hänen vastustajansa 
huomauttavat, ihmisen asema ja terveys eivät ole hänelle merkityksellisiä. Jokaisen ihmisen arvo 
on yhtäläinen ja kaikkia tulee kohdella samoin. 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Tulen universumin Luojan eteen, Isän ja Äidin, joka rakastaa minua syvästi. Pyydän, että 
rukoukseni on Jumalan tahdon mukainen. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että omistaisin kaikille avoimen rakastavan sydämen. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi mukaan tapahtumiin Jeesuksen ja fariseusten kanssa. Keneen kertomuksen 
henkilöistä sinä samaistut? Elä kertomus hänen näkökulmastaan. 
 
Matt. 22:15-22 (UT2020) 
                Fariseukset lähtivät neuvottelemaan, miten saisivat Jeesuksen ansaan hänen omista 
sanoistaan. Sitten he lähettivät hänen luokseen oppilaitaan ja Herodeksen hallinnon tukijoita, 
jotka kysyivät: »Opettaja, me tiedämme, että puhut totta ja opetat totuudenmukaisesti, miten 
noudatetaan Jumalan tahtoa. Sinä et välitä muiden mielipiteistä, koska et tee eroa ihmisten välillä. 
Sano siis meille, mitä mieltä olet: saako keisarille maksaa veroa vai ei?» Jeesus tiesi heidän pahat 
aikeensa ja vastasi: »Miksi te teeskentelijät testaatte minua? Näyttäkää minulle sitä rahaa, jolla 
maksatte veronne.» He antoivat Jeesukselle denaarin. Jeesus kysyi heiltä: »Kenen kuva ja nimi 
tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. Siihen Jeesus sanoi: »Antakaa siis keisarille takaisin se, mikä 
on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan». Tämän kuullessaan kysyjät hämmentyivät. He 
jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki All are Welcome by Marty Haugen from BBC Songs of Praise @ Warwick 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gKJgcv8SdnQ


Päivä 21 – Tiistai 9.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Kylvö – Vincent Van Gogh 
 
Jeesuksen opetukset: Kylväjävertaus 
 
Jeesus opettaa mielellään vertauksin. Tämän vertauksen hienous on siinä, että se tavoittaa ihmiset 
omassa elinpiirissään. Se kertoo eri ihmisille eri asioita. Se on moraalikertomus, mutta siitä ei 
välttämättä ole vain yhtä tulkintaa. Alusta asti ihmiset ovat halunneet selvittää, mitä vertaukset 
”todella tarkoittavat”, mutta tämä vertaus saa heidät ymmälleen.  
Tänään luettavana on siis kylväjävertaus. Katse kääntyy elämään ja siihen, mikä estää  meitä 
elämästä todellista ja rikasta elämää.  Meidät jätetään pohtimaan mitä tie, piikkipensaat ja kivet 
voivat olla omassa elämässämme. Jeesus haluaa meidän selvittävän, mitä tarvitsemme 
elämässämme voidaksemme kasvaa ja tuottaa hedelmää. 

 
Päivän rukous 



Valmistautuminen 
Tulen universumin Luojan eteen, Isän ja Äidin, joka rakastaa minua syvästi. Pyydän, että 
rukoukseni on Jumalan tahdon mukainen. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että ymmärtäisin paremmin Jeesusta ja hänen opetustaan. 

Päivän teema 
Tämän tarinan voi kuunnella väkijoukon keskellä. Mitä se sanoo sinulle elämästäsi? 
 
Mark. 4:1-9 (UT2020) 
    Jeesus opetti taas järven rannalla. Hänen luokseen tuli niin paljon väkeä, että hän nousi 
veneeseen. Hän istui järvellä opettamassa väkijoukkoa, joka kuunteli rannalla. Jeesus opetti monia 
asioita vertausten avulla: 
    »Kuunnelkaa! Mies lähti kylvämään. Kun hän heitteli siemeniä, osa niistä putosi tien viereen, ja 
linnut tulivat ja söivät ne. Osa putosi kallioiseen paikkaan, jossa maata ei ollut paljoa. Vilja kasvoi 
saman tien, koska multakerros oli ohut. Vilja jäi kuitenkin juurettomaksi ja paahtui kuivaksi 
auringon noustua. Osa siemenistä putosi piikkipensaikkoon, ja pensaat kasvoivat ja tukahduttivat 
viljan, eikä satoa saatu. Loput siemenet sen sijaan putosivat hyvään maahan ja antoivat satoa. Vilja 
alkoi nousta esiin maasta, kasvoi ja tuotti kolmekymmentä-, kuusikymmentä- tai jopa 
satakertaisen sadon.» Jeesus sanoi: »Kuunnelkaa, jos teillä on korvat!» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki The Sower’s Song by Andrew Peterson 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=H6W-P820f4c


Päivä 22 – Keskiviikko 10.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Nimeni on Legioona – James Tissot 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Riivattu 
 
Nykyään kielenkäyttöömme ei juuri kuulu paholaisen riivaamana oleminen. Monet niistä asioista, 
joita ihmiset Jeesuksen aikana pitivät demoneina ovat saaneet lääketieteellisen selityksen, kuten 
epilepsia. ”Paholaiset” saivat tämän miehen tekemään pahaa itselleen, olemaan aggressiivinen ja 
vaikeasti lähestyttävä. Tämän ilmiön näemme edelleen, usein heissä, joiden on vaikea hyväksyä ja 
arvostaa itse itseään. Miten voimme auttaa ”demonien” ulosajamisessa nykypäivänä? 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin etsiä apua tarvitsevia. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi Jeesus, yksi opetuslapsista tai jopa piinattu mies. 
 
Luuk. 8:26-33 (UT2020) 



        Jeesus ja oppilaat rantautuivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Kun Jeesus 
oli noussut maihin, häntä vastaan tuli kaupungista päin mies, jota demonit riivasivat. Mies ei ollut 
käyttänyt vaatteita aikoihin, eikä hän asunut talossa vaan hautausmaalla. Jeesuksen nähdessään 
mies karjaisi, heittäytyi maahan tämän eteen ja huusi kovalla äänellä: »Mitä tekemistä minulla on 
sinun kanssasi, Jeesus, korkeimman Jumalan Poika? Minä pyydän: älä kiduta minua!» Jeesus oli 
näet käskenyt demonin lähteä miehestä. Se oli pitänyt miestä vallassaan jo kauan, ja häntä oli 
säilytetty vartioituna ja kahlehdittuna. Hän oli kuitenkin murtanut kahleet, ja demoni oli ajanut 
hänet asumattomille seuduille. »Mikä sinun nimesi on?» Jeesus kysyi. »Legioona», mies vastasi, 
sillä häneen oli mennyt monta demonia. Ne pyysivät, ettei Jeesus käskisi niiden syöksyä helvetin 
syvyyksiin. 
    Vuorenrinteellä laidunsi iso sikalauma. Demonit pyysivät, että Jeesus antaisi niiden mennä 
sikoihin, ja hän suostui. Demonit lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Koko lauma ryntäsi 
jyrkänteeltä järveen ja hukkui. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävä ystävälle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Healer of my Soul written and sung by John Michael Talbot 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=amEntTOmwMA


Päivä 23 – Torstai 11.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Halvaantunut tuodaan katon kautta sisään  – James Tissot 
 



Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Syntinen 
 
Jeesuksen aikaan vastoinkäymisiä, kuten vammaisuutta, pidettiin Jumalan rangaistuksen synnistä, 
joko sinun tai esivanhempiesi. Jeesus murtaa tuon yhteyden. Hän kertoo miehelle, että hänen 
syntinsä ovat anteeksiannetut, mutta ei samalla paranna häntä. Kuten Jeesus kertoo muulloinkin, 
vastoinkäyminen ei ole Jumalan rangaistus synnistä. Jumala ei vaikuta tapahtumiin palkitakseen tai 
rangaistakseen meitä. Jeesuksen Jumala on parantamisen ja anteeksiannon Jumala.  

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voin hyväksyä anteeksiannon ja tuntea sen. 

Päivän teema 
Kertomus, jossa on monta henkilöhahmoa valittavaksi. 
 
Mark. 2:1-12 (UT2020) 
            Jeesus palasi taas Kapernaumiin. Jonkin ajan kuluttua ihmisille selvisi, minne hän oli 
majoittunut. Paikalle kerääntyi niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. 
Jeesus opetti heitä. Neljä miestä kantoi halvaantunutta hänen luokseen, mutta kun he eivät 
päässeet väkijoukon läpi, he kaivoivat kattoon aukon Jeesuksen yläpuolelle. Aukon tehtyään he 
laskivat alas paarit, joilla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki miesten uskon ja luottamuksen, 
hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.» 
    Talossa istui myös muutamia oppineita. He ajattelivat itsekseen: »Mitä tuo oikein puhuu? 
Hänhän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi? Ei kukaan muu kuin yksi, Jumala.» 
Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi: »Miksi te tuollaista haudotte mielessänne? Onko 
helpompaa sanoa halvaantuneelle: ’Rikkomuksesi annetaan anteeksi’ vai sanoa: ’Nouse, ota 
makuualustasi ja kävele’? Teen tämän osoittaakseni, että Ihmisen Pojalla on maan päällä valta 
antaa syntejä anteeksi.» Sitten Jeesus puhui halvaantuneelle: »Minä käsken sinua: nouse, ota 
alustasi, jolla makaat, ja mene kotiisi!» Mies nousi saman tien, otti alustansa ja lähti pois kaikkien 
nähden. Kaikki olivat ihmeissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Tällaista emme ole koskaan 
nähneet.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävä ystävälle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Amazing Grace sung by Andrea Bocelli in time of Lockdown 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bpXwOSHTwsY


Päivä 24 – Perjantai 12.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Myrskyssä – Alice Robertson 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Pelokkaat 
 
Opetuslapset pelkäävät jäävänsä aaltojen alle, ja kääntyvät Jeesuksen puoleen. Hän rauhoittaa 
heidän pelkonsa ja jopa meren. Voit tulkita tämän kertomuksen kirjaimellisesti,tai metaforisesti. 
Mitkä elämäsi myrskyt tarvitsevat rauhoittumista? Onko ollut aika, jolloin olet tuntenut 
hukkuvasi? Elätkö nyt myrskyisien vesien keskellä? 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että pääsisin irti tunnistamattomista peloistani. 

Päivän teema 
Pohdi kertomusta. Voit kuvitella olevasi yksi opetuslapsista tai jopa Jeesus. 



 
Matt. 8:23-27 (UT2020) 
                Jeesus nousi veneeseen, ja oppilaat lähtivät mukaan. Pian järvellä nousi raju myrsky. 
Aallot vyöryivät veneen yli, mutta Jeesus vain nukkui. Oppilaat tulivat herättämään häntä ja 
sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» »Miksi olette tuollaisia vähäuskoisia 
pelkureita?» Jeesus vastasi. Sitten hän nousi ja puhutteli ankarasti tuulia ja järveä, joka tyyntyi 
täysin. Ihmiset olivat ihmeissään ja sanoivat: »Mikä hän oikein on miehiään, kun tuulet ja järvikin 
tottelevat häntä?» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävä ystävälle. Voit haluta puhua tämän 
kertomuksen herättämistä ajatuksista tai oman elämäsi myrskyistä. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Wake up Jesus sung by The Porter’s Gate 

 

 

  

Wake%20up%20Jesus%20sung%20by%20The%20Porter’s%20Gate


Päivä 25 – Lauantai 13.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Ruokkimisihme – Giovanni Lanfranco 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Nälkäiset 
 
Kohdatessaan reilusti yli 5000 nälkäistä ihmistä ja nähdessään pienet eväät Jeesus ei kuunnellut 
opetuslastensa ehdotuksia ja lähettänyt ihmisiä pois, vaan sai ruoan riittämään. Emme voi tietää, 
miten tämä tapahtui. Ennen kuin ajattelemme, että ihme on saavuttamattomissamme tai 
evankelistojen kuvittelua, on syytä todeta, että monien kokemus on, että Jumala ravitsee silloin 
kun yritämme vastata kärsivien tarpeisiin. 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että nälkäni ruokittaisiin. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi yksi opetuslapsista tai henkilö väkijoukossa. 
 
Mark. 6: 34-43 (UT2020) 
                    Jeesus nousi veneestä ja näki väenpaljouden. Hänen tuli ihmisiä sääli, koska he olivat 
kuin lampaat ilman paimenta. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. Oli jo myöhä, kun oppilaat 
tulivat sanomaan hänelle: »Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. Päästä ihmiset 
lähtemään, että he voisivat mennä ostamaan syötävää maatiloilta tai kylistä.» »Antakaa te heille 
syötävää», Jeesus vastasi, mutta oppilaat sanoivat: »Noilleko meidän pitäisi mennä ostamaan 



leipää? Siihen menisi työmieheltä yli puolen vuoden palkka.» Jeesus sanoi: »Käykää katsomassa, 
montako leipää teillä on.» Selvisi, että leipiä oli viisi ja lisäksi kaksi kalaa. 
    Jeesus käski kaikkien ryhmittyä syömään vihreälle ruohikolle. Ihmiset asettuivat istumaan sadan 
ja viidenkymmenen hengen ryhminä. Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi taivaalle ja 
lausui kiitosrukouksen. Sitten hän mursi leivästä paloja ja antoi niitä oppilaille, jotta nämä 
jakaisivat ne ihmisille. Hän antoi kaikille myös niistä kahdesta kalasta. Kaikki söivät vatsansa 
täyteen. Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. Syömässä oli ollut 
viisituhatta miestä. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuin ystävälle.  
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki Bread for our World by Bernadette Farrell 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f3ABJGtnZwU


Päivä 26 – Sunnuntai 14.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Kaanaan häät – James Tissot 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Janoiset 
 
Viinin loppuminen hääjuhlassa ei ehkä vaikuta suurelta tragedialta eikä tarpeelta, mutta Jeesuksen 
äiti ilmeisesti ajatteli kiusallisen tilanteen estämisen olevan tärkeää. Vastahakoinen Jeesus asettui 



lopulta äitinsä kannalle. Luultavasti Jeesus, hänen perheensä ja opetuslapsensa nauttivat, samoin 
kuin muut, juodessaan häiden parasta viiniä. Jeesus ja opetuslapset nauttivat juhlasta – ja miksipä 
ei, elämässä pitää olla myös juhlaa. 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että löytäisin juhlamielen. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi hääjuhlaan. 
 
Joh. 2:1-10 (UT2020) 
                        Kolmantena päivänä Galilean Kaanassa vietettiin häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, ja 
myös Jeesus ja hänen oppilaansa kutsuttiin häihin. Kun viini loppui kesken, äiti sanoi Jeesukselle: 
»Heillä ei ole viiniä.» Jeesus vastasi: »Älä sekaannu asioihini. Minun hetkeni ei ole vielä tullut.» 
Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: »Tehkää mitä tahansa hän käskeekin.» 
    Hääpaikalla oli kuusi kivistä vesiastiaa, jotka olivat juutalaisten puhtaussääntöjen mukaan 
puhtaita. Jokaiseen astiaan mahtui pari kolme saavillista. Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää 
astiat vedellä.» He täyttivät ne piripintaan. Jeesus sanoi: »Ottakaa siitä ja viekää juhlista 
vastaavalle palvelijalle», ja he veivät. Tämä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei 
tiennyt, mistä viini oli peräisin. Vain palvelijat tiesivät sen, koska olivat ottaneet vettä astiasta. 
Niinpä juhlista vastaava kutsui sulhasen paikalle ja sanoi: »Muut tarjoaisivat ensin hyvää viiniä ja 
huonompaa vasta sitten, kun vieraat ovat humalassa. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle tai Marialle omin sanoin ajatuksistasi ja tunteistasi.  
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: He Turned the Water into Wine written and sung by Johnny Cash at San 
Quentin Prison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BQUcCaWN3Ck
https://www.youtube.com/watch?v=BQUcCaWN3Ck


Päivä 27 – Maanantai 15.3.2021 
 

 

 
 

 



Päivän kuva: Jeesus ja foinikialainen nainen – Annibale Carraccin Pietro del Pon mukaan tekemä 
etsaus. (Welcome images) 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Muukalainen 
 
Jeesus näyttää pitävän taukoa väkijoukoista, loman Välimerellä. Hänen lomaansa kuitenkin 
häiritsee apua tarvitseva äiti. Aluksi hän kohtelee naista pahansuovasti – ei ole koskaan mukavaa 
tulla verratuksi koiraan! Lopulta nainen, joka on ehkäpä ainoa Jeesuksen väittelyssä voittanut 
ihminen, toteaa, että koiratkin saavat syödä muruset. Epäilemättä Jeesuksen ensireaktio oli 
nauraa tälle nokkelalle vastaukselle. Kukapa tietää, nainen saattoi olla katalyytti, joka sai 
Jeesuksen oivaltamaan, että hänen sanomansa ei koske vain ”Israelin kadonneita lampaita” vaan 
kaikkia kansoja. 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että kurottautuisit kohti heitä, joita kohti et haluaisi kurottautua. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi kertomukseen, voit kuvitella olevasi Jeesus, opetuslapsi tai foinikialainen nainen. 
Kuuntele tunteitasi. 
 
Mark 7:24-30 (UT2020) 
    Jeesus lähti Tyroksen seudulle. Hän meni erääseen taloon ja toivoi, ettei kukaan saisi tietää siitä. 
Salailu ei kuitenkaan onnistunut. Hänestä kuuli eräs nainen, jonka tytärtä vaivasi demoni. Nainen 
tuli heti Jeesuksen luokse ja heittäytyi hänen jalkoihinsa. Nainen ei ollut juutalainen vaan Syyrian 
foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta karkottamaan demonin hänen tyttärestään. Jeesus sanoi: »Antaa 
ensin lasten syödä vatsansa täyteen. Ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja viskata sitä piskeille.» 
Nainen väitti vastaan: »Herra, saavathan koiranpennutkin olla pöydän alla syömässä lapsilta 
putoavia muruja.» Silloin Jeesus sanoi naiselle: »Olipa hyvin sanottu. Mene, demoni on lähtenyt 
tyttärestäsi.» Nainen meni kotiin ja näki lapsensa makaamassa vuoteella. Demoni oli lähtenyt. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin siitä, mitä mielessäsi on tai siitä mitä tunnet.  
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Nearer my God to Thee 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u_45I


Päivä 28 – Tiistai 16.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Nainen Jeesuksen edessä Brixtonissa – John Bateson Hill 
 
Jeesus kurottautuu apua tarvitsevien puoleen: Kroonisesti sairas 
 
Nainen ei uskalla kuin hipaista Jeesusta. Jeesus tuntee parantavan voiman lähtevän itsestään. 
Hämmästyttävää kyllä, naisen usko näyttää käynnistävän Jeesuksen voiman ja energian. Nainen ei 
parane Jeesuksen tahdosta vaan oman uskonsa takia. Naisen tilaa pidettiin omassa kulttuurissaan 
epäpuhtautena, eikä hänen kanssaan saanut olla tekemisissä. Julkinen keskustelu Jeesuksen 
kanssa ja paranemisesta kertominen toi hänet takaisin osaksi ”puhtaiden” uskovien yhteisöä. 
Tarvitseeko meidän koskettaa Jeesuksen vaatteen tupsua, jotta haavat voivat parantua,  
annammeko Jumalan voiman parantaa toisia, vaikkapa rakastamalla heitä? 

 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että oppisin, mikä elämässäni tarvitsee paranemista, tai missä voin 
auttaa toisia paranemaan. 



Päivän teema 
Kuvittele itsesi kertomukseen, kuka olet? 
 
Luuk 8:43-48 (UT2020) 
        Ihmisten joukossa oli nainen, jota verenvuoto oli vaivannut kaksitoista vuotta. Hän oli 
käyttänyt koko omaisuutensa lääkäreihin, mutta kukaan ei ollut kyennyt parantamaan häntä. 
Nainen lähestyi Jeesusta takaapäin ja kosketti hänen vaatteensa tupsua. Verenvuoto lakkasi 
saman tien. »Kuka koski minuun?» Jeesus kysyi, mutta kukaan ei myöntänyt koskeneensa. 
»Väkijoukko vain tungeksii ympärilläsi, mestari», Pietari arveli, mutta Jeesus sanoi: »Joku kosketti 
minua tarkoituksella. Tiedän sen siitä, että minusta on lähtenyt voimaa.» 
    Nainen tajusi, että hänet oli huomattu, ja tuli vapisten Jeesuksen luokse. Hän heittäytyi maahan 
Jeesuksen eteen ja kertoi kaikkien kuullen, miksi oli koskettanut Jeesusta ja miten oli heti 
parantunut. Jeesus sanoi hänelle: »Tyttäreni, sinä paranit, koska luotit minuun. Mene rauhassa.» 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesukselle tästä parantumisesta tai mistä tahansa paranemisesta. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Jesus the Healer sung by Marilla Ness 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uqnHHq3Y-4M


Päivä 29 – Keskiviikko 17.3.2021 
 

 
 

 

 

Päivän kuva: Jeesus ja kaksi opetuslasta – René de los Reyes 
 
Tunteellinen Jeesus: Ilo 
 
Kristillisessä ajattelussa on olemassa näkemys, jonka mukaan ”Jeesus on Jumala, Jumala ei muutu, 
ja siksi Jeesus ei voi kokea inhimillisten tunteiden ylä- ja alamäkiä.” Tämä näkemys ei kuitenkaan 
sovi yhteen evankeliumeiden Jeesuksen kanssa. Tällä viikolla tutkimme Jeesuksen ilmaisemia 
erilaisia tunteita. 
Uudessa testamentissa puhutaan paljon ilosta, vaikka toisinaan ajatuksissamme siitä on kadonnut 
kaikki nautinto. Ikään kuin kyseessä olisi syvä, vähän tylsä ilo. On kuitenkin helppo kuvitella 
opetuslapset nauramaan, vitsailemaan ja kertomaan tarinoita iltanuotiolla, ja olemaan 
riemuissaan 5000 ihmisen odottamattoman ruokkimisen jälkeen, ja olevan innoissaan 
kalansaaliista epäonnisen kalastusyön jälkeen. Tämän päivän tekstissä opetuslapset palaavat 
Jeesuksen luo iloissaan ja innoissaan vietyään itsenäisesti viestiä Jumalan valtakunnasta. Jeesus 
itsekin iloitsee – osoittaa todellista inhimillistä iloa. 
Ilo, sitä tuntee tänään moni niin Irlannissa kuin ympäri maailman: tänään on Pyhän Patrickin päivä. 

 
Päivän rukous 



Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että tuntisin evankeliumin iloa. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi yksi opetuslapsista. 
 
Luuk 10: 20-23 (UT2020) 
            Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget tottelevat teitä. Iloitkaa siitä, että nimenne on 
kirjoitettu taivaan kirjaan.» 
    Samassa Pyhä Henki täytti Jeesuksen ilolla, ja hän sanoi: »Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja 
maan Herra. Ylistän sinua siitä, että salasit nämä asiat viisailta ja järkeviltä ja paljastit ne 
lapsenmielisille. Kyllä, niin sinä halusit sen olevan, Isä. 
    Isäni on antanut kaiken minun haltuuni. Eihän kukaan tunne poikaa paremmin kuin isä eikä isää 
paremmin kuin poika ja ne, joille poika haluaa isästään kertoa.» 
    Jeesus kääntyi oppilaiden puoleen ja sanoi pelkästään heille: »Onnellisia ovat ne, joiden silmät 
näkevät sen, mitä te näette. 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesukselle ilosta ja pyytää sitä elämääsi enemmän. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Pyhän Patrickin päivän musiikki: The Deer’s Cry (St Patrick’s Breastplate) sung by The 
Sixteen written by Arvo Pärt 
  

https://www.youtube.com/watch?v=A8psT-9JcpM
https://www.youtube.com/watch?v=A8psT-9JcpM


Päivä 30 – Torstai 18.3.2021 
 

 

 
 

 

 

Päivän kuva: Jeesus ja tapaa rikkaan nuorukaisen – René de los Reyes 
 
Tunteellinen Jeesus: Rakkaus 
 
Jeesus näki hyvän tässä nuorukaisessa. Hän on viehättävä ihminen, joka voisi olla hyvä lisä 
opetuslasten joukkoon. Jeesuksen sydän kurottautuu häntä kohti. ”Seuraa minua”, Jeesus katsoo 



häntä rakastaen ja kutsuu seuraamaan. Mutta rikkauksia on vaikea hallita. Katso ympärillesi 
elämässäsi, keitä ihmisiä sinun on helppo rakastaa? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että sydämestäsi voisi tulla rakastavampi. 

Päivän teema 
Voit haluta kuvitella olevasi yksi opetuslapsista tai rikas nuorukainen. Mieti mitä tunnet. 
 
Mark. 10:17-22 (UT2020) 
                Kun Jeesus oli lähdössä matkaan, eräs mies tuli juosten ja polvistui hänen eteensä. Mies 
kysyi neuvoa: »Hyvä opettaja! Mitä minun pitäisi tehdä, että saisin periä ikuisen elämän?» Jeesus 
vastasi: »Miksi sanot minua hyväksi? Jumala yksin on hyvä. Käskythän sinä tiedät: älä tapa, älä tee 
aviorikosta, älä varasta, älä valehtele todistajana, älä riistä toisia, kunnioita isääsi ja äitiäsi.» 
    Mies sanoi: »Opettaja, näitä kaikkia olen noudattanut nuoresta asti.» Jeesus katsoi miestä 
lämpimästi ja sanoi tälle: »Yksi asia puuttuu vielä. Mene myymään koko omaisuutesi ja anna rahat 
köyhille, niin sinua odottaa aarre taivaassa. Kun se on tehty, seuraa minua.» Mies synkistyi näistä 
sanoista ja lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesukselle rakastamisesta. Miten hän rakasti, miten sinä rakastat. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: A Rich Young Man sung by Keith & Kristyn Getty 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ph3gvx_g5xs


Päivä 31 –Perjantai 19.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Viimeinen ateria (yksityiskohta) – Plautilla Nelli 
 
Tunteellinen Jeesus: Huoli 
 
Jeesus ei ollut huolehtimisen yläpuolella. Hän oli toisinaan huolissaan. Tässä Johanneksen 
evankeliumin kertomuksessa Jeesus puhuu viimeisellä aterialla. Olemme usein huolissamme, kun 
emme hallitse tilannetta, kun emme tiedä mitä on tapahtumassa, mutta pelkäämme pahinta. Kun 
on huolissaan, on hyvä jakaa huolensa jonkun rakkaan kanssa. Jeesuksen oli mahdollista jakaa 
huolensa rakkaan opetuslapsensa kanssa ja olla hänelle rehellinen. Jeesus myös kantaa huolet 
Jumalalle rukouksessa Getsemanessa.  
Onko sinulla huolia, jotka olisi tarpeen jakaa? Onko lähelläsi ihmisiä, joiden huolia sinun pitäisi 
kuunnella? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että tunnistaisin omat huoleni ja voisin jakaa niitä sopivalla tavalla. 



Päivän teema 
Kuvittele kertomus, voit kuvitella olevasi Simon Pietari, rakas opetuslapsi, Juudas tai joku toisista 
opetuslapsista. 
 
Joh. 13:21-27 (UT2020) 
                    Näin Jeesus puhui. Hän sanoi oppilaille kuohuksissaan: »Minä vakuutan teille: yksi 
teistä ilmiantaa minut.» Oppilaat katselivat toisiaan tietämättä, ketä hän tarkoitti. 
    Jeesuksen vieressä loikoi aterioimassa se oppilas, joka oli Jeesukselle kaikkein rakkain. Simon 
Pietari nyökkäsi tälle merkitsevästi, sillä hän toivoi tämän kysyvän, kenestä Jeesus mahtoi puhua. 
Niinpä oppilas nojautui taaksepäin Jeesuksen rintaa vasten ja kysyi: »Herra, kuka se on?» Jeesus 
vastasi: »Se, jolle annan tämän leivänpalan, kun ensin kastan sitä astiassa.» Hän kastoi palan ja 
antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Saatana meni Juudakseen heti, kun tämä oli saanut 
leivänpalan. Jeesus sanoi Juudakselle: »Tee mahdollisimman pian se, mitä aiot.» 
 
Keskustelu: Voit haluta puhua Jeesukselle huolistasi. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Little Hymn to St Joseph sung by Prima Luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-MqAjDCUWCk


Päivä 32 –Lauantai 20.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus parantaa miehen, jolla on surkastunut käsi – James Tissot 
 
Tunteellinen Jeesus: Viha 
 



Nyt Jeesus ei ole lempeä ja pehmeä – hän oli suuttunut kovasydämisille ihmisille, jotka 
kieltäytyivät osoittamasta myötätuntoa. Muistamme tarinan Jeesuksesta tekemässä ruoskaa ja 
ajamasta kauppiaat ulos temppelistä. Hän osasi olla vihainen. Mikä nostaa oikeutetun vihasi? 
Käykö joskus niin, että sinun oikeastaan pitäisi suuttua, mutta sinulta puuttuu rohkeutta ja jäät 
kohauttelemaan olkapäitäsi sanoen: ”minkäs minä tälle voin?”. 
 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että ymmärtäisin Jumalan vihan. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi synagogassa Jeesuksen kanssa ja seuraavasi tapahtumia. Missä on 
sympatiasi? 
 
Mark. 3:1-6 (UT2020) 
    Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tarkkailivat, 
parantaisiko Jeesus hänet sapattina. Silloin he pääsisivät syyttämään häntä. Jeesus sanoi miehelle, 
jonka käsi oli surkastunut: »Astu esiin.» Sitten hän kysyi fariseuksilta: »Mitä sapattina saa tehdä, 
hyvää vai pahaa? Saako pelastaa jonkun vai tappaa hänet?» Fariseukset eivät vastanneet mitään. 
Jeesus katsoi vihaisena ympärilleen. Fariseusten kovasydämisyys suretti häntä, ja hän sanoi 
miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se parani ennalleen. Fariseukset lähtivät heti 
ulos ja ryhtyivät suunnittelemaan Herodeksen hallinnon tukijoiden kanssa, miten pääsisivät 
Jeesuksesta eroon. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle kuin ystävälle; haluat ehkä puhua asioista, jotka suututtavat sinua. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: I Arise today from the Pilgrim sung by Rita Connolly 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xeVEGOPjJXQ


Päivä 33 –Sunnuntai 21.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Myötätunto – Mike Quirke 
 
Tunteellinen Jeesus: Myötätunto 
 
Jeesus ei vaikuta erityisen innostuneelta herättämään nuorta miestä kuolleista, mutta hänen 
sydämessään herää myötätunto köyhää äitiä kohtaan, joka on menettänyt läheisensä ja jäänyt 
rahattomaksi. Jeesuksen jäljittelemisen pitää kehittää ihmisen myötätuntoa kärsiviä kohtaan ja 
halua tehdä voitavansa toisten hyväksi. 
 



 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että myötätunto kasvaisi. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi tähän kertomukseen. Kiinnitä huomiota tunteikkaaseen ilmapiiriin.  
 
Luuk 7: 11-17 (UT2020) 
        Tämän jälkeen Jeesus meni Nainin kaupunkiin. Hänen mukanaan kulkivat hänen oppilaansa ja 
suuri joukko muita ihmisiä. Kun Jeesus oli tulossa kaupungin portille, kannettiin portista ulos 
ruumista. Vainaja oli leskiäidin ainoa poika, ja äidin seurana oli paljon kaupunkilaisia. Kun Herra 
näki naisen, hänen kävi tätä sääliksi ja hän sanoi: »Älä itke.» Hän meni ruumispaarien luokse ja 
kosketti niitä. Kantajat pysähtyivät, ja Jeesus sanoi: »Poika, minä käsken sinua: nouse!» Silloin 
kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Jeesus luovutti pojan äidille. 
    Kaikki tunsivat pelonsekaista kunnioitusta ja ylistivät Jumalaa: »Meidän joukostamme on 
noussut suuri profeetta! Jumala on muistanut kansaansa!» Nämä puheet Jeesuksesta levisivät 
koko Juudeaan ja sen ympäristöön. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle kuin ystävälle; haluat ehkä puhua asioista, jotka herättävät sinussa 
myötätuntoa. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: You Raise me Up sung by Celtic Woman 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k


Päivä 34 – Maanantai 22.3.2021 
 

 
 

 

 

Päivän kuva: Lasaruksen herääminen – Mikael Quirke 
 



Tunteellinen Jeesus: Suru 
 
Jeesus liikuttuu, ei ehkä niinkään ystävänsä Lasaruksen kuolemasta, vaan nähdessään hänen 
kahden sisarensa tuskan. 
Toisten suru saa Jeesuksen tuntemaan surua. Hän antaa tunteidensa näkyä. Jos hänellä oli jo 
etukäteen ajatus siitä, mitä tuleman piti, voisi kuvitella, että hän olisi ollut hiljaisen tyytyväinen, 
ehkä jopa omahyväinen, mutta ei sinne päinkään. Hänen sydämensä täyttää Martan ja Marian 
suru.  
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisit olla avoin ihmeille. 

Päivän teema 
Astu kertomukseen mielikuvituksessasi. 
 
Joh. 11:32-44 (UT2020) 
                    Kun Maria tuli Jeesuksen luokse ja näki hänet, hän heittäytyi tämän jalkoihin ja sanoi: 
»Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut.» Jeesus näki Marian ja tämän mukana tulleiden 
juutalaisten itkevän ja liikuttui itsekin syvästi. »Mihin te olette Lasaruksen laittaneet?» hän kysyi. 
»Herra, tule katsomaan», he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat: »Katsokaa, miten paljon 
hän rakasti Lasarusta.» Jotkut sanoivat kuitenkin: »Hän avasi sokean silmät. Eikö hän olisi pystynyt 
estämään Lasaruksen kuoleman?» 
    Haudalle tullessaan Jeesus liikuttui jälleen. Hautana oli luola, jonka suulle oli pantu kivi. 
»Ottakaa kivi pois», Jeesus käski. Martta, vainajan sisar, huomautti: »Herra, hän haisee jo. Hän on 
ollut siellä neljä päivää.» Jeesus vastasi: »Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan 
kunnian?» Kivi otettiin pois. Jeesus nosti katseensa taivaalle ja sanoi: »Isä, kiitän sinua siitä, että 
kuuntelet minua. Tiedän kyllä, että kuulet minua aina. Puhun kuitenkin ääneen näiden ympärilläni 
seisovien vuoksi. Niin saan heidät uskomaan, että sinä olet lähettänyt minut.» Tämän sanottuaan 
hän huusi kovalla äänellä: »Lasarus, tule ulos!» Kuollut ilmestyi haudasta. Hänen jalkansa ja 
kätensä olivat siteissä, ja kasvoja peitti liina. Jeesus sanoi: »Päästäkää hänet siteistä ja antakaa 
hänen mennä.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin siitä mitä mielessäsi on. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Give me Jesus sung by Jessye Norman 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O-W5H1mdUsc


Päivä 35 – Tiistai 23.3.2021 
 

 

 
 

Päivän kuva: Jeesus Getsemanessa – Rene de los Reyes 
 



Tunteellinen Jeesus: Pelko 
 
Jeesus pelkää sitä, mitä on tapahtumassa. Pelkää niin, että hikoilee ylettömästi viileässä 
kevätillassa. Pelkää niin, että haluaa parhaat ystävänsä vierelleen tueksi. Hän rukoilee 
epätoivoissaan, ettei hänen tarvitsisi käydä läpi sitä, minkä hän pelkää olevan edessä. Hän ei 
tarvitse nähdä tulevaisuuteen voidakseen aavistaa todennäköisen edessä olevan skenaarion. Pelko 
käynnistää ihmisessä taistele tai pakene -reaktion. Isän tukemana Jeesus ei kuitenkaan pakene 
eikä määrää seuraajiaan hyökkäämään, hän hyväksyy kohtalonsa. 
 
Pelon hetkellä voi kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää tyynen hyväksynnän kykyä, mitä tahansa 
sitten tapahtuukin. Me kaikki tarvitsemme sitä kykyä kuoleman hetkellä. 
 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että tunnistaisit kaikki lamauttavat pelot, jotta voisit voittaa ne. 

Päivän teema 
Kuvittele olevasi Getsemanen puutarhassa, Jeesus tai joku opetuslapsista, Pietari, Jaakob tai 
Johannes tai joku toisista. 
 
Mark 14:32-38 (UT2020) 
                        Jeesus ja oppilaat tulivat paikkaan, jonka nimi on Getsemane. Siellä Jeesus sanoi 
heille: »Istukaa te tässä sillä aikaa, kun minä käyn rukoilemassa.» Hän otti kuitenkin mukaansa 
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Jeesus alkoi tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi: »Tuskani 
on niin kova, että se melkein tappaa. Odottakaa tässä ja valvokaa.» Jeesus meni vähän matkan 
päähän ja heittäytyi maahan. Hän rukoili, että kärsimyksen hetki menisi pois, jos se olisi 
mahdollista. Jeesus sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota pois minulta tämä malja. 
Tee kuitenkin, mitä tahdot. Älä tee niin kuin minä tahdon.» 
    Jeesus palasi oppilaiden luokse ja näki, että he kaikki nukkuivat. Hän sanoi Pietarille: »Simon, 
nukutko sinä? Etkö jaksanut valvoa edes pientä hetkeä? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi 
koeteltaviksi. Ihmisellä on hyviä aikomuksia, mutta hän on heikko.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuten ystävälle tai johtajalle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Gethsemane written by Keith Getty and sung by Jon Mark Hester 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GKClV1Ri0IA
https://www.youtube.com/watch?v=GKClV1Ri0IA
https://www.youtube.com/watch?v=GKClV1Ri0IA


Päivä 36 – Keskiviikko 24.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus tapaa Sakkeuksen – Rene de los Reyes 
 
Jeesusta vastaan hyökätään: Syntisten ystävä 
 
Jeesus tuomittiin kuolemaan. Tällä viikolla keskitytään siihen, miksi vallanpitäjät tunsivat olonsa 
uhatuksi Jeesuksen kanssa ja päättivät hankkiutua hänestä eroon. Jotta hetket, joissa Jeesusta 



vastaan noustaan, mahtuvat mukaan pyhän viikon kanssa, on jotkut niistä siirretty kiirastorstaihin 
ja pitkäperjantaihin.  
 
Useimmat yhteisöt jakavat maailmaan ”hyviksiin” ja ”pahiksiin”. 
Sakkeus oli petturi, roomalaisten yhteistyökumppani, siis pahis. 
Sellainen ihminen, jonka kanssa kunnialliset ihmiset eivät ole tekemisissä.  
Kunniallinen väki kritisoi Jeesusta, kun hän oli tällaisen alaluokan kanssa. 
Toisaalta - Jeesuksella oli kyky saada synnintekijät tekemään parannus.  
Tarina haastaa meitä: käyttäydynkö kuin Jeesus, vai kuin ”kunniallinen” väki? 
Jos hyväksyn ihmiset, joita toiset karttavat, voin olla kiitollinen ja tyytyväinen siitä, että minulla on 
sellainen lahja. Ehkäpä olen yksi heistä, joita ”kunnialliset ”ihmiset katsovat nenän vartta pitkin – 
jos niin on, Jeesus haluaa minut ystäväkseen. 
 
 
Päivän rukous  

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että haluan olla syntisten ystävä; tai annan itseni ystäväksi. 

Päivän teema 
Kertomus on helppo kuvitella. Kuka olet, joku väkijoukossa, opetuslapsi, Jeesus, sakkeus tai joku 
heistä, jotka valittavat? 
 
Luuk. 19:1-10 (UT2020) 
                            Jeesus jatkoi matkaa ja kulki Jerikon halki. Kaupungissa asui mies, jonka nimi oli 
Sakkeus. Hän oli tullimiesten johtaja ja hyvin rikas. Sakkeus yritti päästä näkemään Jeesuksen, 
mutta pienikokoisena hän ei nähnyt mitään väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi muiden edelle ja 
kiipesi sykomoripuuhun nähdäkseen Jeesuksen, koska tiesi tämän kulkevan sitä kautta. Kun Jeesus 
tuli kohdalle, hän nosti katseensa ja sanoi: »Sakkeus, tule kiireesti alas. Minun pitää majoittua 
tänään sinun taloosi.» 
    Sakkeus laskeutui kiireesti ja toivotti Jeesuksen riemuissaan tervetulleeksi. Kaikki, jotka näkivät 
tämän, sanoivat paheksuen: »Meni sitten majoittumaan syntisen miehen luokse.» Mutta Sakkeus 
astui esiin ja sanoi: »Herra, minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Jos olen kiristänyt 
joltakulta ylimääräistä, maksan sen takaisin nelinkertaisesti.» Jeesus sanoi: »Tänään tämän talon 
väki on pelastunut. Onhan Sakkeuskin Abrahamin jälkeläinen. Ihmisen Poika tuli etsimään ja 
pelastamaan nimenomaan sen, joka on kateissa.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuten ystävälle tai johtajalle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki:  Zacchaeus Song sung by The Porter’s Gate  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WoNOe_zr2_0
https://www.youtube.com/watch?v=WoNOe_zr2_0


Päivä 37 – Torstai 25.3.2021 
 

 
 

 

 



Päivän kuva: Salaliitto – James Tissot 
 
Jeesusta vastaan hyökätään: Suosittu 
 
Lasaruksen kuolleista herättäminen oli merkittävä tapahtuma niin lähellä Jerusalemia, että se 
kasvatti Jeesuksen mainetta tässä osassa maata. 
Se herätti vallanpitäjissä niin paljon pelkoa, että he päättivät surmata sekä Jeesuksen että 
Lasaruksen – kuten luemme tämän päivän evankeliumissa.  
Miksi ihmiset himoitsevat niin paljon valtaa toisiin ja kiinnittyvät siihen? 
 
 
Päivän rukous  

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisit ymmärtää pahuuden teitä voidaksesi välttää ne. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi mukaan neuvoston kokoukseen, kuka olisit? 
 
Joh 11:45-54, 57 (UT2020) 
     
    Tämän jälkeen monet juutalaiset alkoivat uskoa Jeesukseen. He olivat tulleet Marian luokse ja 
nähneet, mitä Jeesus teki. Jotkut menivät kuitenkin kertomaan fariseuksille, mitä Jeesus oli tehnyt. 
    Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle. He pohtivat: »Mitä meidän pitäisi tehdä, 
koska tämä mies tekee monia ihmeitä todisteeksi omasta puolestaan? Jos annamme hänen jatkaa, 
kaikki alkavat uskoa häneen. Kohta roomalaiset tulevat ja vievät maamme ja tuhoavat 
kansamme.» Yksi keskustelijoista oli nimeltään Kaifas. Hän oli sinä vuonna ylipappi, ja hän sanoi: 
»Te ette ymmärrä mitään. Ette osaa järkeillä, että yhden kannattaa kuolla koko kansan puolesta. 
Niin on teille parempi: silloin koko kansa ei tuhoudu.» Tämä ajatus ei ollut hänen omasta 
päästään, vaan sen vuoden ylipappina hän profetoi, että Jeesus kuolisi kansan puolesta. Jeesus ei 
tosin kuolisi vain oman kansansa puolesta, vaan kuolemallaan hän kokoaisi yhteen hajallaan olevat 
Jumalan lapset. 
    Siitä päivästä alkaen neuvosto suunnitteli Jeesuksen tappamista. Siksi Jeesus ei enää liikkunut 
avoimesti Juudeassa vaan vetäytyi Efraimin kaupunkiin, joka on asumattoman seudun liepeillä. 
Hän pysytteli siellä oppilaineen. 
    Ylipapit ja fariseukset olivat päättäneet pidättää Jeesuksen. He olivat antaneet käskyn, että jos 
joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, se piti ilmoittaa heille. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin kuten ystävälle tai johtajalle. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki:  The Angel Gabriel from Heaven Came sung by All Angels  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yHuokdjT4UY
https://www.youtube.com/watch?v=yHuokdjT4UY


Päivä 38 – Perjantai 26.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus Simonin talossa – Dieric Bouts 
 
Jeesusta vastaan hyökätään: Antaa syntejä anteeksi 
 
Jälleen kerran kunnioitetut fariseukset kritisoivat naista ”huonosta maineesta”. Miksi hänen 
maineensa oli huono? Voimme vain arvailla. Kirkkoisät ovat esittäneet, että hän oli prostituoitu, 
mutta ajatus kertoo todennäköisesti enemmän kirkkoisistä kuin tästä naisesta. Kun nainen oivalsi, 
että hänet hyväksytään ja hänen syntinsä ovat anteeksiannetut, hän osoitti rakkautensa. 
 
Päivän rukous  

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisit olla avoimempi ja anteeksiantavampi. 



Päivän teema 
Jälleen hyvä teksti mielikuvitukselle. 
 
Luuk. 7: 36-49 (UT2020) 
     
    Eräs fariseus kutsui Jeesuksen syömään. Jeesus meni hänen kotiinsa ja asettui leposohvalle 
pöydän ääreen. Kaupungissa asui nainen, joka vietti paheellista elämää. Kun hän sai tietää, että 
Jeesus aterioi fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullollinen tuoksuöljyä. Hän 
meni Jeesuksen taakse ja asettui tämän jalkojen viereen. Sitten nainen puhkesi itkuun, ja hänen 
kyyneleensä kastelivat Jeesuksen jalat, mutta hän kuivasi ne hiuksillaan. Hän suuteli Jeesuksen 
jalkoja ja voiteli ne tuoksuöljyllä. 
    Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki kaiken ja mutisi itsekseen: »Jos hän olisi profeetta, 
hän tietäisi, millainen nainen häntä koskettelee. Tuo nainenhan on syntinen.» Silloin Jeesus sanoi: 
»Simon, minulla on sinulle asiaa.» »Kerro pois, opettaja», fariseus vastasi. 
    »Oli kaksi miestä», Jeesus aloitti. »Molemmat olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen viisisataa 
denaaria, toinen viisikymmentä. Kun heillä ei ollut varaa maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille 
velan anteeksi. Mitä luulet, kumpi heistä rakastaa häntä enemmän?» Simon vastasi: »Varmaankin 
se, joka sai anteeksi isomman velan.» »Hyvin päätelty», Jeesus sanoi. Hän kääntyi naiseen päin 
mutta puhui Simonille: »Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, et antanut minulle jalkojenpesuvettä, 
mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et suudellut minua 
tervehdykseksi, mutta hän ei ole saavuttuaan muuta tehnytkään kuin suudellut jalkojani. Sinä et 
voidellut päätäni oliiviöljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Siksi sanon sinulle: Hänen 
monet väärät tekonsa on annettu anteeksi, ja niinpä hän rakasti paljon. Se taas, jolle annetaan 
vain vähän anteeksi, rakastaa vain vähän.» Jeesus sanoi naiselle: »Sinun syntisi on annettu 
anteeksi.» 
    Muut vieraat ihmettelivät: »Kuka on tämä mies, joka antaa syntejäkin anteeksi?»  
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle ja päätä Isä meidän rukoukseen. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki:  What can I Give to the Lord – written by Evan Shelton and sung by Sherri 
Beioley 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5m0GfkTszZo
https://www.youtube.com/watch?v=5m0GfkTszZo
https://www.youtube.com/watch?v=5m0GfkTszZo
https://www.youtube.com/watch?v=5m0GfkTszZo
https://www.youtube.com/watch?v=5m0GfkTszZo


Päivä 39 – Lauantai 27.3.2021 
 

 
 

 

 

Päivän kuva: Jeesus kohtaa johtajat temppelissä – James Tissot 
 
Jeesus hyökkää uskonnollista tekopyhyyttä vastaan 
 
Useimmat uskonnot vaikuttavat kehittävän elämäntavan, johon kuuluu monia sääntöjä ja ohjeita, 
joita uskovien tulee noudattaa pysyäkseen uskovien joukossa. Tätä tapahtuu kristinuskossa, 
islamissa ja tämän päivän tekstissä juutalaisuudessa. Ongelmia syntyy, kun sääntöjen 
noudattaminen nousee tärkeämmäksi kuin rakastavan sydämen vaaliminen. 
Onko väistämätöntä, että sääntöuskonto kadottaa inhimillisyytensä? 
Onko väistämätöntä, että he, jotka noudattavat sääntöjä, halveksivat niitä, jotka eivät niin tee? 
 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin olla nöyrä ja tunnistaa toisten tarpeet, kehittää 
myötätuntoista sydäntä. 



Päivän teema 
Kuvittele kuuntelevasi Jeesusta. Voit yhtä lailla pohtia, mitä evankeliumin kertomus sanoo meille 
tänään. 
 
Matt. 23:1-7 (UT2020) 
    Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja oppilailleen: »Oppineet ja fariseukset ovat ryhtyneet 
opettamaan Mooseksen arvovallalla. Noudattakaa siis kaikkea, mitä he teille opettavat. Älkää 
kuitenkaan ottako mallia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He kasaavat 
toisten harteille raskaita ja hankalia kantamuksia, mutta eivät itse tahdo koskea niihin 
sormellakaan. He tekevät vain sellaista, minkä avulla voivat esiintyä ihmisille. He käyttävät leveitä 
raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. Juhla-aterioilla he viihtyvät parhailla 
paikoilla ja synagogassa eturivissä. He nauttivat siitä, että heitä tervehditään torilla ja kutsutaan 
herraksi. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, kuvittele, miten Hän saattaisi vastata. 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki:  Seek ye First produced by Emmanuel Prathap Singh 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yVTZ9DmnXvM
https://www.youtube.com/watch?v=yVTZ9DmnXvM
https://www.youtube.com/watch?v=yVTZ9DmnXvM


Päivä 40 – Sunnuntai 28.3.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Jeesus ratsastaa Jerusalemiin – mosaiikki Palatinan kappelissa, Palermossa, vuodelta 
1150 
 
Palmusunnuntai 
 
Palmusunnuntai on saanut nimensä perinteestä, jonka mukaan Jeesus ratsasti Jerusalemiin aasilla 
ja ihmiset levittivät tielle palmunlehviä ja vaatteita. 
Jeesuksen suosio pelotti uskonnollisia auktoriteetteja Jerusalemissa. Jos ihmiset olisivat julistaneet 
hänet ”kuninkaaksi”, heitä olisi pelottanut vieläkin enemmän. Hänhän saattaisi nousta 
vallankumoukseen roomalaisia vastaan ja murtaa Rooman vallan kaupungissa. Vaikka aasilla 
ratsastaminen vaikuttaa varsin oudolta, se täytti profetian (Sakarja 9:9) 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 



Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että ottaisit Jeesuksen kuninkaaksesi; tuntisit hänet paremmin, 
rakastaisit häntä syvemmin ja seuraisit häntä lähemmin. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi mukaan tilanteeseen. Kuka olet? Katso tapahtumia hahmosi silmien läpi. Miten 
kuvittelet ympärilläsi olevien ihmisten reagoivan? Miltä sinusta tuntuu? 
 
Luuk 19: 29-40 (UT2020) 
        Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän 
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te 
näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja 
tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.» 
    Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat 
irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?» He vastasivat: »Herra 
tarvitsee sitä.» He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat 
Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle. 
    Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko 
opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, 
jotka he olivat nähneet. He huusivat: 
     
  – Siunattu hän, kuningas, 
  joka tulee Herran nimessä! 
  Taivaassa rauha, 
  kunnia korkeuksissa! 
     
    Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: »Opettaja, kiellä 
opetuslapsiasi!» Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet 
huutaisivat.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, tai jollekin heistä, jotka seuraavat häntä. Mitä haluaisit sanoa? 
Miten ha mahtaisivat vastata? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
 
Päivän musiikki: Hosanna to the Son of David written by Orlando Gibbon sung by the 
Gesualdo Six and Chorister of Truro Cathedral Choir. 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4X8Y2mS8xos
https://www.youtube.com/watch?v=4X8Y2mS8xos


Päivä 41 – Maanantai 29.3.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Temppelin puhdistaminen – Rembrant 
 
 
 
 



Jeesusta vastaan hyökätään: Auktoriteettina oleminen  
 
Nyt vallanpitäjillä on todellinen syy hoitaa Jeesus pois estradilta. Hän ei vain puutu heidän 
talouteensa, vaan häiritsee temppelin jokapäiväistä elämää ja samalla epäsuorasti kritisoi heitä 
kaupankäynnin sallimisesta temppelissä. Jos haastat ne, jotka ovat vallassa, ”laki ja järjestys” 
kääntyy nopeasti sinua vastaan. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että minulla olisi rohkeutta vastustaa silloin, kun siihen on tarvetta. 

Päivän teema 
Kuvittele elävä näytös Jerusalemin temppelissä. Kuka olet, opetuslapsi, Jeesus, myyjä vai ylipappi? 
Anna kertomuksen edetä luonnollisesti, ja kiinnitä huomiosi siihen, mitä tapahtuu ja miltä se 
sinusta tuntuu. 
 
Mark 11:15-18 (UT2020) 
       Jeesus ja oppilaat tulivat Jerusalemiin. Jeesus meni temppeliin ja alkoi häätää sieltä 
kaupustelijoita ja heidän asiakkaitaan. Hän potki nurin rahanvaihtajien pöydät ja 
kyyhkyskauppiaiden tuolit eikä antanut kenenkään kantaa tavaroita temppelialueen läpi. Ihmisiä 
opettaessaan hän sanoi heille: »Eikö pyhissä kirjoituksissa sanota: ’Minun taloni on kaikkien 
kansojen rukouspaikka’? Te olette kuitenkin tehneet siitä rosvojen luolan!» 
    Ylipapit ja oppineet kuulivat tästä ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen tapettua. He näet 
pelkäsivät häntä, sillä Jeesuksen opetus oli tehnyt kansaan syvän vaikutuksen. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Erbarme dich, mein Gott from St Matthew Passion of Bach sung by Tim 
Mead. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Zry9dpM1_n4&feature=emb_imp_woyt


Päivä 42 – Tiistai 30.3.2021 
 

 
 
Päivän kuva: Jeesus ylipapin edessä – Gerrit van Honthorst 
 
 
 
 
 



Jeesusta vastaan hyökätään: Ylipapit  
 
Vaikka juutalaiset odottivat Messiasta, he näyttävät kuvittelevan, että Messias ei voi tulla tänään 
ja tässä, se ei voi olla Jeesus. Olemmeko aina sokeita näkemään jumalallisuuden ihmisissä 
ympärillämme ja ymmärtämään, että Jumala voi toimia tässä ja nyt tuntemiemme ihmisten 
kautta? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että olisin avoin näkemään hyvyyttä siellä, missä en odota sitä. 

Päivän teema 
Kuka olet neuvostossa, katsoja, ylipappi, Pietari tai toinen opetuslapsi katsomassa ulkona? Kiinnitä 
huomiosi tunnelmaan. 
 
Mark 14: 55-65 (UT2020) 
               Ylipapit ja koko Suuri neuvosto etsivät todisteita Jeesusta vastaan. He halusivat hänelle 
kuolemantuomion. Todisteita ei kuitenkaan löytynyt. Monet kyllä todistivat valheellisesti Jeesusta 
vastaan, mutta heidän todistuksensa eivät olleet yhtäpitäviä. Jotkut nousivat esittämään 
seuraavan väärän todistuksen: »Olemme kuulleet hänen sanovan, että hän aikoo hajottaa tämän 
ihmisten tekemän temppelin ja rakentaa uuden kolmessa päivässä, ilman ihmisiä.» Tässäkään 
asiassa todistukset eivät silti pitäneet yhtä. 
    Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: »Etkö vastaa mitään heidän 
syytöksiinsä?» Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi esitti hänelle uuden kysymyksen: »Oletko sinä 
Kristus, ylistetyn Jumalan poika?» »Minä olen», Jeesus vastasi. 
     
  »Saatte nähdä Ihmisen Pojan 
  istuvan Voiman oikealla puolella 
  ja saapuvan taivaan pilvien keskellä.» 
     
    Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Mihin tässä enää todistajia tarvitaan? Kuulittehan, 
miten hän pilkkasi Jumalaa. Mitä sanotte?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että Jeesus ansaitsi 
kuolemantuomion. 
    Jotkut alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, löivät häntä ja sanoivat: 
»Profetoipa nyt!» Vartijatkin löivät häntä avokämmenellä. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: My Song is Love Unknown sung by the St Martin’s Singers 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Iv7OZSoA22w


Päivä 43 – Keskiviikko 31.3.2021 
 

 
 
Päivän kuva: Mikä on totuus? – Nikoilai Ge 
 
 
 
 



Jeesusta vastaan hyökätään: Roomalaiset  
 
Evankeliumit näyttävät olevan yhtä mieltä siitä, että Pontius Pilatus, Palestiinan roomalainen 
maaherra, ei ollut kovin innostunut Jeesuksen tappamisesta. Mutta hän karsasti riskejä. Hän ei 
halunnut mellakoita. On parempi uhrata yksi ihminen ja säilyttää rauha. Tähän kiusaukseen kaikki 
lain ja järjestyksen ylläpitäjät ovat vaarassa langeta. Tänään, kuten aiemminkin, ihmisiä 
rangaistaan asioista, joita he eivät ole tehneet, ja vangitaan, koska he ovat vallanpitäjille uhka, 
vaikka he ole tehneet mitään väärää. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että minulla olisi rohkeutta puolustaa sitä, mihin uskon. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi kuuntelemaan Jeesusta Pilatusta, olet ehkä roomalainen sotilas, Pilatuksen vaimo 
tai ohikulkija. 
 
Joh. 19: 5-16 (UT2020) 
                    Niin Jeesus tuli ulos, yllään purppuranpunainen vaate ja päässään piikkiseppele. Pilatus 
sanoi: »Katsokaa ihmistä.» Kun ylipapit ja vartijat näkivät Jeesuksen, he huusivat: »Ristiinnaulitse! 
Ristiinnaulitse!» Pilatus sanoi: »Ristiinnaulitkaa itse. Minä en ole todennut häntä syylliseksi 
mihinkään.» Juutalaiset vastasivat: »Meillä on lakimme, ja sen mukaan hän on ansainnut 
kuoleman. Hänhän on tekeytynyt Jumalan Pojaksi.» 
    Tämän kuullessaan Pilatus tuli entistä levottomammaksi. Hän palasi sisään ja kysyi Jeesukselta: 
»Mistä sinä olet tullut?» Jeesus ei kuitenkaan vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi: »Etkö aio 
vastata minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi tai ristiinnaulita sinut?» 
Jeesus vastasi: »Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Siksi 
se, joka luovutti minut sinulle, on tehnyt suuremman synnin kuin sinä.» 
    Tästä syystä Pilatus yritti päästää Jeesuksen vapaaksi, mutta juutalaiset huusivat: »Jos päästät 
hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Jokainen, joka tekeytyy kuninkaaksi, kapinoi keisaria 
vastaan.» 
    Tämän kuultuaan Pilatus käski tuoda Jeesuksen ulos ja istuutui tuomarinistuimelle, joka oli niin 
sanotulla Kivipihalla. Hepreaksi nimi on Gabbata. Oli pääsiäisen aatto, ja päivä oli puolessa. Pilatus 
sanoi juutalaisille: »No niin, tässä on teidän kuninkaanne.» Mutta nämä huusivat: »Tapa! Tapa! 
Ristiinnaulitse hänet!» »Ristiinnaulitsisinko teidän kuninkaanne?» kysyi Pilatus. Ylipapit vastasivat: 
»Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari.» Niinpä Pilatus teki heille mieliksi ja luovutti 
Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. 
    Jeesusta lähdettiin viemään. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Praise to the Holiest in the Height by St. John H. Newman. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Snf1FiBSLvY


Päivä 44 – Torstai 1.4.2021 
 

 
 

 
Päivän kuva: Viimeinen ateria – John Bateson-Hill 
 
Kiirastorstai – viimeinen ateria  
 
Luukkaan mukaan ehtoollinen on pääsiäisateria. Tällainen hengellisen tapahtuman ja perheaterian 
yhdistelmä ei ole kristityille tyypillinen, mutta juutalaiset viettävät suuria juhlia perhepiirissä 



aterioilla, jossa äidillä, isällä ja pienimmällä lapsellakin on omat osuutensa. Kuvittele, että  laitat 
yhteen jouluaterian ja jouluyön messun. 
Kertomuksessa on joitakin erikoisia yksityiskohtia: mies kantamassa vesiastiaa on outota – tätä 
pidettiin tuohon aikaan naisen työnä. Sitten Jeesus ottaa leivän, joka on keskeistä pääsiäisaterialla, 
ja murtaa sen omana ruumiinaan. Aterian jälkeen on vuorossa viini. Tämä on merkillepantavaa. 
Aterian jälkeinen viimeinen malja nostetaan yleensä Elialle ja se kääntää katseen odottamaan 
Messiaan tuloa. Viini on elämän veri tai Jeesuksen henki. Opetuslapset kutsutaan ottamaan 
Jeesuksen koko olemus, ruumis ja veri. 
Kutsu ”Tehkää se minun muistokseni” toteutuu tänäänkin kristillisissä kirkoissa. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisit vastaanottaa Jeesuksen hengen niin kuin apostolit. 

Päivän teema 
Voit haluta kuvitella olevasi yksi opetuslapsista, tai jopa Jeesus. 
 
Luuk. 22:7-22 (UT2020) 
                    Tuli happamattoman leivän juhla ja päivä, jolloin kuului teurastaa pääsiäislammas. 
Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen asialle ja sanoi: »Menkää laittamaan meille pääsiäislammas, 
että saamme syödä.» »Mihin haluat meidän valmistavan sen?» he kysyivät. Jeesus vastasi: »Kun 
tulette kaupunkiin, teitä vastaan kävelee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä siihen 
taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle: ’Opettajamme pyytää sinulta huonetta, jossa 
hän voisi syödä pääsiäisaterian oppilaidensa kanssa.’ Silloin isäntä osoittaa teille yläkerrasta 
suuren huoneen valmiiksi järjestettynä. Laittakaa ateria sinne.» He lähtivät hoitamaan asiaa, ja 
kaikki kävi niin kuin Jeesus oli sanonut. Niin he valmistivat pääsiäisaterian. 
    Kun aika tuli, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi: »Halusin ehdottomasti 
syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Minä sanon teille, etten enää 
syö pääsiäisateriaa, ennen kuin odotus täyttyy Jumalan valtakunnassa.» Jeesus tarttui maljaan, 
lausui kiitosrukouksen ja sanoi: »Ottakaa tämä ja jakakaa se keskenänne. Minä sanon teille, etten 
koske viiniin, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee.» 
    Sitten Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen. Hän mursi leivästä paloja, antoi ne oppilaille ja 
sanoi: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun 
muistokseni.» Aterian jälkeen Jeesus otti maljan ja sanoi samaan tapaan: »Tämä malja on uusi 
liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Silti tällä samalla pöydällä on myös 
minun ilmiantajani käsi. Ihmisen Poika näet lähtee niin kuin on määrätty, mutta voi sitä, joka antaa 
hänet ilmi!»  
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle tai jollekin opetuslapselle. Mitä haluat sanoa? Miten ajattelet heidän 
vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: One Bread, One Body written by St Louis Jesuits, sung by Marilla Ness 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAJBSdlpdSc


Päivä 45 – Perjantai 2.4.2021 
 

 

 
 

 
Päivän kuva: Ristintie – John Bateson-Hill 
 



Jeesusta vastaan hyökätään – tie ristille ja kuolemaan 

 
Jeesuksen viimeiset hetket täyttyivät hylkäämisestä. Markuksen evankeliumissa ei ole lohdullisia 
hetkiä naispuolisten seuraajien, rakkaan opetuslapsen tai Marian kanssa, ei katuvaa varasta. 
Jeesus kohtaa loppunsa mieli selkeänä, ilman turruttavaa viiniä ja myrhaa. Jeesus tuntee itsensä 
hylätyksi, jopa Jumalan hylkäämäksi. 
On vain pieniä viitteitä siitä, että kyseessä jotakin suurempaa kuin vain tavallinen, jokapäiväinen 
roomalainen ristiinnaulitseminen. Evankeliuminkirjoittaja näyttää tuntevan miehen, joka 
pakotettiin auttamaan Jeesusta ristin kantamisessa, samoin kuin hänen kaksi poikaansa. 
Tarkoittaako tämä, että heistä tuli myöhemmin Jeesuksen seuraajia?  
Temppelin esirippu, joka suojaa kaikkein pyhintä, repeää kahtia. Ja roomalainen sadanpäällikkö, 
todennäköisesti ei-juutalainen, tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi hänen kuolinhetkellään. Mikä 
sai aikaan tämän tunnustamisen? 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin tuntea hylätyksi tulleen Kristuksen viimeisten hetkien 
tunteet. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi ristintielle, voit olla Simon, roomalainen sadanpäällikkö tai yksi Jeesuksen 
seuraajista, tai jopa yksi hänen vainoajistaan. 
 
Mark. 15:21-39 (UT2020) 
        Kyreneläinen Simon, Aleksandroksen ja Rufuksen isä, oli tulossa maaseudulta, kun sotilaat 
määräsivät hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Jeesus vietiin paikkaan, jonka nimi on Golgata. Se 
tarkoittaa »pääkallonpaikkaa». Jeesukselle tarjottiin viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta 
Jeesus ei halunnut sitä. Sitten sotilaat ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat hänen vaatteensa 
keskenään. He heittivät arpaa siitä, kuka saisi mitäkin. 
    Jeesus ristiinnaulittiin noin yhdeksältä aamulla. Tuomion syy oli kirjoitettu kylttiin kaikkien 
nähtäväksi: »Juutalaisten kuningas». Samalla kertaa ristiinnaulittiin myös kaksi rikollista. Toinen 
pantiin Jeesuksen oikealle puolelle, toinen vasemmalle.»  
    Ohikulkijat pilkkasivat Jeesusta. Päätään nyökyttäen he sanoivat: »Siinähän nyt sitten hajotat 
temppelin ja rakennat uuden kolmessa päivässä. Pelasta itsesi ja tule alas ristiltä!» Myös ylipapit ja 
oppineet yhtyivät pilkkaan. He puhuivat keskenään: »Muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään 
hän ei pysty pelastamaan. Kristus, Israelin kuningas! Tulkoon alas ristiltä, niin uskomme häneen.» 
Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä Jeesuksen kanssa, pilkkasivat häntä. 
    Keskipäivällä kaikkialle tuli pimeää. Pimeyttä kesti kolme tuntia. Sen jälkeen Jeesus huusi kovalla 
äänellä: »Elohi, elohi, lema sabaktani?» Se on käännettynä: »Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit 
minut?» Tämän kuullessaan jotkut paikalla olevista sanoivat: »Kuunnelkaa, hän huutaa Eliaa 
apuun.» Joku juoksi täyttämään pesusienen hapanviinillä. Tämä asetti sienen ruokokepin päähän, 
tarjosi siitä Jeesukselle juotavaa ja sanoi: »Nytpä nähdään, pelastaako Elia hänet ristiltä.» Mutta 
Jeesus päästi kovan huudon ja henkäisi viimeisen kerran. 
    Temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Kun Jeesusta vastapäätä seisova 
sadanpäällikkö näki Jeesuksen kuolevan näin, hän huudahti: »Tuo mies oli tosiaan Jumalan Poika!»    



Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö 
näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle tai jollekin tapahtumia seuraavalle. Mitä haluat sanoa? Miten 
ajattelet heidän vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Pie Jesu written and conducted by John Rutter sung by Alice Halstead 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9ol8bojo_RQ


Päivä 46 – Lauantai 3.4.2021 
 

 
 
Päivän kuva: Kolme Mariaa – Nea Monin luostari, Chios (1100 jKr) 
 
 



Elämä Jeesuksen kuoleman kanssa – pyhä lauantai 
 
Kuoleman ympärillä on turtumus. Toisinaan yritämme tuossa tilanteessa pitää itsemme kiireisinä 
tekemällä tuttuja tai välttämättömiä asioita. Joosef arimatialainen tekee sen minkä voi antaakseen 
Jeesukselle kunniallisen hautauksen kunniattoman teloituksen jälkeen. Uskolliset naisseuraajat 
seurasivat, minne ruumis pantiin. Kaikki oli ollut yhtä hässäkkää, eikä ollut aikaa vaadittuun 
öljyllävoiteluun ennen kuin sapatti alkoi. Naiset odottavat pitkän sapatin ajan tehdäkseen 
voitavansa Jeesuksen hyväksi. 
 
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin tuntea naisten surun rakkaan kuoltua. 

Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi yksi naisista, Joosef arimatialainen, sadanpäällikkö tai joku muu kertomuksen 
hahmoista. 
 
Mark. 15:42-47 (UT2020) 
            Valmistuspäivä, sapatin aatto, alkoi kääntyä illaksi. Silloin arimatialainen Joosef rohkaisi 
mielensä. Hän oli arvossa pidetty neuvoston jäsen ja odotti hänkin Jumalan valtakuntaa. Joosef 
meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus hämmästyi kuullessaan, että Jeesus 
oli jo kuollut. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus tosiaan jo kuollut. 
Saatuaan sadanpäälliköltä vahvistuksen asiaan hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. 
Joosef osti pellavakankaan, otti Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja kietoi sen kankaaseen. Hän vei 
ruumiin hautaluolaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven luolan suulle. Magdalan Maria ja 
Jooseksen äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle kun hän makaa kuolleena, tai sureville naisille. Mitä haluat sanoa? 
Miten ajattelet heidän vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Requiem written by Eliza Gilkyson arranged by Craid Hella Johnson sung 
by Taiwan Youth Choir 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kY92Y8Zp9vk
https://www.youtube.com/watch?v=kY92Y8Zp9vk


Päivä 47 – Sunnuntai 4.4.2021 
 

 

 
 
Päivän kuva: Noli me tangere – John Bateson-Hill 
 
 
Ylösnoussut Jeesus – jotakin voimallista tapahtui 
 
Ylösnousemus oli jotakin voimallista, uskomatonta ja pelottavaa.  
Jumala lähetti opetuslapsille, naisille ja miehille, viestintuojan, enkelin, rauhoittamaan heidän 
pelkoaan ja tuomaan heille hyvät uutiset. Usko kuolemanjälkeiseen elämään antaa kristityille 
perimmäisen toivon maailman koettelemuksien, epäreiluuden ja epäoikeudenmukaisuuksien 
edessä. 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin tuntea ylösnousseen Herran elämässäni. 



Päivän teema 
Voit kuvitella olevasi Maria tai vartija, tai enkeli. Anna aikaa maanjäristyksen kuvittelemiselle, 
kummallisia asioita tapahtuu. Miltä sinusta tuntuu? 
 
Matt. 28:1-10 (UT2020) 
                Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se 
toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui 
taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja 
hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja 
kaatuivat maahan kuin kuolleet. 
    Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: »Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte 
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa 
katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen 
opetuslapsilleen: ’Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te 
näette hänet.’ Tämä oli minun sanomani teille.» Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan 
ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. 
    Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät 
hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: »Älkää pelätkö! Menkää sanomaan 
veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.» 
 
Keskustelu: Puhu ylösnousseelle Jeesukselle. Mitä haluat sanoa? Miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Go Tell the World sung by Phillippa Hanna 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VTZ6tfDE2ak


Päivä 48 – Maanantai 5.4.2021 
 

 

 
 

 
Päivän kuva: Ateria Emmauksessa – Mike Quirke 
 



 
Ylösnoussut Jeesus – tunnistaminen 

 
Evankeliumien kirjoittajat eivät kirjaa tarpeettomia yksityiskohtia. Jeesus nähtiin ylösnousemuksen 
jälkeen lukuisia kertoja ilman että hänet tunnistettiin – tämänkertainen ei voi olla merkityksetön 
tapahtuma. Se oli merkityksellistä, mutta miksi? 
Ylösnousemuksen jälkeen ihmiset eivät tunnistaneet Jeesusta sen perusteella, mitä näkivät, vaan 
sen perusteella, mitä hän teki – siunasi, mursi leipää, järjesti kalansaaliin; tai sen perusteella, mitä 
hän sanoi, kuten nimen ”Maria”. Auttaako tämä meitä tunnistamaan Jeesus nykypäivän 
maailmassa? 
Tämän päivän tekstissä kaksi opetuslasta kulkee kotiin Emmaukseen ja tapaa tiellä muukalaisen, 
joka puhuu Jeesuksesta kirjoitusten täyttäjänä. 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että tunnistaisin Jeesuksen elämässäni. 

Päivän teema 
Kuvittele teidät kolme illalliselle - ja yhtäkkinen ymmärrys! 
 
Luuk 24:30-35 (UT2020) 
                    Kun he sitten söivät yhdessä, Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen. Hän mursi 
leivästä paloja ja antoi ne oppilaille. Silloin oppilaiden silmät avautuivat ja he tunsivat hänet. 
Samassa Jeesus kuitenkin katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: »Ilmankos 
sydämemme oli ihan liekeissä, kun hän puhui meille matkalla ja avasi meille kirjoitusten 
merkityksen.» 
    He lähtivät saman tien ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista apostolia ja muut 
heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä vahvistivat, että Herra oli tosiaan noussut kuolleista ja 
ilmestynyt Simonille. Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he 
olivat tunnistaneet Jeesuksen hänen murtaessaan leivästä paloja. 
 
Keskustelu: Puhu ylösnousseelle Jeesukselle. Mitä haluat sanoa? Miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: In the Breaking of the Bread written by Michael Philip Ward sung by Kitty 
Cleveland.  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vPmL8DVSmB0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=vPmL8DVSmB0&feature=emb_imp_woyt


Päivä 49 – Tiistai 6.4.2021 
 

 
 

 
Päivän kuva: Taivaaseenastumisen ikoni 



 
 
Ylösnoussut Jeesus – Taivaaseenastuminen 

 
Jeesus jättää opetuslapset.  
On aika siirtyä eteenpäin eikä ripustautua kiinni siihen, että Jeesus on paikalla johtamassa. 
Oppilaiden on aika lähteä liikkeelle; aiemmin heidät lähetetiin liikkeelle etsimään Israelin kansan 
kadonneita lampaita, nyt koko maailmaa varten. 
Onko heillä riittävästi rohkeutta? 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin saada Pyhän Hengen lahjan. 

Päivän teema 
Asettaudu mielessäsi Oliivimäelle. Voit olla opetuslapsi, tai hänen perheenjäsenensä. Mikä 
tapahtumissa yllättää sinut? 
 
Ap.t. 1:7-14 (UT2020) 
                        »Ei ole teidän asianne tietää määräaikoja ja hetkiä, jotka Isä on omalla vallallaan 
päättänyt», Jeesus vastasi. »Saatte kuitenkin voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Teistä tulee 
minun todistajiani täällä Jerusalemissa ja koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti.» 
    Kun Jeesus oli sanonut tämän, hänet otettiin taivaaseen apostolien silmien edessä. Pilvi vei 
hänet heidän näkyvistään. Kun apostolit tuijottivat taivaalle Jeesuksen etääntyessä, heidän 
vieressään seisoi äkkiä kaksi valkoasuista miestä. Nämä sanoivat: »Galilean miehet, miksi seisotte 
siinä katselemassa taivaalle? Tuo Jeesus, joka juuri otettiin luotanne taivaaseen, palaa samalla 
tavalla kuin näitte hänen lähtevän.» 
    Sitten apostolit lähtivät mäeltä, jolla olivat olleet. Sen nimi on Oliivimäki, ja se on niin lähellä 
Jerusalemia, että sinne on sapattinakin lupa kävellä. Kaupungissa he menivät majapaikkaansa ja 
nousivat yläkertaan, missä heidän huoneensa oli. Joukkoon kuuluivat Pietari, Johannes ja Jaakob, 
Andreas, Filippos ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksenpoika, Kiihkoilija-Simon ja 
Juudas Jaakobinpoika. Yksimielisesti he kaikki keskittyivät rukoilemaan. He rukoilivat yhdessä 
joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Marian, Jeesuksen äidin, ja Jeesuksen veljien kanssa. 
 
Keskustelu: Puhu ylösnousseelle Jeesukselle. Mitä haluat sanoa? Miten ajattelet hänen vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Hail the Day that Sees Him Rise written by Charles Wesley sung by the 
Michael’s Singers 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7b_ODz_jgTs&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=7b_ODz_jgTs&feature=emb_imp_woyt


Päivä 50 – Keskiviikko 7.4.2021 
 

 
 

 
Päivän kuva: Damaskoksen tie – Mike Quirke 
 
 
Ylösnoussut Jeesus – Paavalin järkytys 

 
Jeesus tulee Paavalin luokse, näyssä – Paavali enemminkin tuntee Jeesuksen puhuvan kuin näkee 
hänet; Paavali haastetaan muuttamaan vakaumustaan. Hänen kääntymyksensä oli dramaattinen, 
mutta vei aikaa ennen kuin hän oli valmis puhumaan Herrasta Jeesuksesta. 
  
Vaikka meillä ei ehkä ole samanlaista dramaattista kokemusta, mekin voimme unelmoida, nähdä 
näkyjä ja kuulla ajatuksissamme. 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: Samaa luottamusta Jeesukseen kuin Pyhä Henki antoi Paavalille. 

Päivän teema 
Voit haluta kuvitella olevasi Paavali, tai joku hänen matkakumppaneistaan. 
 
Ap.t. 9:1-8 (UT2020) 
                             Saulos uhosi yhä haluavansa murhata Herran seuraajia. Hän meni ylipapin puheille 
ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä. Niissä hänelle myönnettiin valtuudet 
pidättää ja viedä Jerusalemiin kaikki kohtaamansa miehet ja naiset, jotka olivat lähteneet 
Jeesuksen osoittamalle tielle. 



     Kun Saulos oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivaasta välähti valo hänen ympärilleen.  Saulos 
kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi: »Saul, Saul, miksi vainoat minua?»  »Herra, kuka sinä 
olet?» Saulos kysyi, ja ääni vastasi: »Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.  Nouse ylös ja mene 
kaupunkiin. Siellä sinulle kerrotaan, mitä sinun pitää tehdä.» 
Sauloksen matkakumppanit seisoivat sanattomina. He olivat kuulleet äänen, mutta eivät nähneet 
ketään.  Kun Saulos nousi maasta ja avasi silmänsä, hän ei kyennyt näkemään. Muut veivät hänet 
Damaskokseen kädestä taluttaen.  
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle tai Paavalille. Mitä haluat sanoa? Miten ajattelet heidän vastaavan? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: If God be for us, written by Handel, sung by Brian Giebler 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Jjfj1fsXq3s&feature=emb_imp_woyt


Päivä 51 – Torstai 8.4.2021 
 

 

 
 
Päivän kuva: Lupaus Pyhästä Hengestä – Mike Quirke 
 
 
Ylösnoussut Jeesus – Lupaus Pyhästä Hengestä 

 
Jeesus oli täysi ihminen. 
Hän vakuutti seuraajilleen, että he voivat saada voiman tehdä samanlaisia ihmetekoja kuin hän. 
Teot eivät olleet vain Jeesuksen jumalallisuuden osoittavia ihmeitä, vaan hengellistä parantumista, 
joka on tarjolla myös meille. 
 
Ajattele! Jos vain uskoisimme, että meillä voi olla sellaiset voimat! 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: pyydä uskoa Kristuksen lupauksiin. 



Päivän teema 
Voit olla joku opetuslapsista viimeisellä aterialla, tai käy teksti läpi Lectio Divinan tapaan. 
 
Joh. 14:12-18 (UT2020) 
                                  Minä vakuutan teille: se, joka luottaa minuun, pystyy tekemään samanlaisia ja 
suurempiakin tekoja kuin minä teen. Minä menen Isän luokse.  [Mitä ikinä pyydättekään minun 
nimissäni, minä teen sen. Siten Isä kirkastuu Pojassa.  Teen mitä tahansa, mitä pyydätte minulta 
nimeeni vedoten.» 
     »Jos rakastatte minua, noudatatte käskyjäni.  [Pyydän Isää antamaan teille toisen rohkaisijan, 
joka on kanssanne ikuisesti.  Hän on Totuuden Henki; maailma ei voi saada Henkeä, koska se ei 
näe eikä tunne häntä. Te tunnette hänet, koska hän pysyy luonanne ja on teissä. 
     En jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle tai Paavalille. Mitä haluat sanoa? Jos sinun on vaikea uskoa, että hän 
antaa sinulle kaiken mitä pyydät, jätä vaikeudet hänelle. Miten hän mahtaisi vastata? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Veni Creator Spiritus sung by Harpa Dei 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HEKuxUOPzk8


Päivä 52 – Perjantai 9.4.2021 
 

 

 
 

 
Päivän kuva: Pietari ja Johannes parantavat ramman miehen – Nicolas Poussin 
 
 
Ylösnoussut Jeesus – toiset toimivat hänen nimessään 

 
Ei ole vaikea kuvitella syntymästään saakka ramman miehen iloa, kun hän astuu temppeliin, 
todennäköisesti ensimmäistä kertaa elämässään, hyppien ja ylistäen Jumalaa. Kaikille Kristuksen 
seuraajille annettu Pyhä Henki antaa Pietarille ja Johannekselle mahdollisuuden tehdä suuria 
Jeesuksen nimessä. 
 
Sama Henki on meille tarjolla tänään. Ei tarvitse pelätä ajatella sitä, että Henki toimii meissä. 
  
Päivän rukous 

Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 



Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että voisin täyttyä Pyhällä Hengellä. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi temppelin ulkopuolelle ja näe suuri parantuminen. 
 
Ap.t. 3:1-10 (UT2020) 
    Pietari ja Johannes menivät temppeliin iltapäivärukouksen aikaan. Paikalle kannettiin mies, joka 
oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet tuotiin joka päivä temppelin Kauniilleportille, jotta hän 
voisi kerjätä rahaa temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen olevan menossa 
temppeliin, hän pyysi heiltä rahaa. Pietari ja Johannes käänsivät katseensa mieheen, ja Pietari 
sanoi: »Katso meitä!» Mies tuijotti tarkkaan ja odotti saavansa heiltä jotain. Pietari sanoi: »Hopea- 
tai kultarahoja minulla ei ole, mutta annan sinulle sitä, mitä minulla on. Jeesus Nasaretilaisen, 
Kristuksen, nimissä: nouse ja kävele!» Pietari tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi häntä 
nousemaan. Samassa miehen jalat ja nilkat alkoivat kantaa. Hän pomppasi pystyyn, lähti 
kävelemään ja kulki heidän kanssaan temppeliin hyppien ja Jumalaa ylistäen. Koko kansa näki 
hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ihmiset tunnistivat hänet mieheksi, joka aina istui 
Kauniillaportilla kerjäämässä rahaa. He olivat aivan ihmeissään siitä, mitä miehelle oli tapahtunut. 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle, Pietarille tai Johannekselle. Mitä haluat sanoa? Miten he 
mahtaisivat vastata? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: Silver and Gold have I none sung by Cedarmont Kids 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PI99gX3OM28


Päivä 53 – Lauantai 10.4.2021 
 

 
 

 

Päivän kuva: Pyhiinvaeltaja – John Bateson-Hill 
 
 
Ylösnoussut Jeesus – hänen viestinsä vieminen eteenpäin 

 
Jos varhainen Jeesus piti tehtävänään hyvän sanoman levittämistä Israelin kansan kadonneille 
lampaille, missio ulottuu nyt maailmaan ääriin saakka.  
Jeesuksen seuraajien missio on maailmanlaaja.  
Se on kaikenkattava vapaus ja rakastavan Jumalan tunteminen, hänen, joka on valmistanut meille 
ilon ja elämän.  
Jopa ikuisen elämän. 
Jopa jotkut heistä, jotka seurasivat häntä ja näkivät hänen elämänsä, kuolemansa ja 
ylösnousemuksena merkittävät tapahtumat, epäilivät. 
Niinpä epäily, niin heidän kuin meidänkin, on ymmärrettävää. 
 
Jumala, minä uskon, auta minua epäuskossani! 
 
Päivän rukous 



Valmistautuminen 
Aloita rauhoittumalla omista aikasi ja rukouksesi Jumalalle ja pyydä, että kaikki mitä ajattelet, 
tunnet ja kuvittelet, on Jumalan kunniaksi. 

Pyyntö 
Pyydä, mitä kaipaat. Ehdotus: että saisin voimaa ja intoa haluta levittää Kristuksen viestiä 
maailmaan. 

Päivän teema 
Kuvittele itsesi Galileanjärvelle kuuntelemaan Jeesusta, hänen käskyään ja lupaustaan. 
 
Matt 28:16-20 (UT2020) 
    Kaikki yksitoista oppilasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt 
heidän mennä. Kun oppilaat näkivät Jeesuksen, he kumartuivat maahan, vaikka jotkut 
epäröivätkin. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla 
heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä 
minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen 
loppuun asti.» 
 
Keskustelu: Puhu Jeesukselle omin sanoin. Mitä Hän pyytää sinulta? 
 
Päätös: Päätä rukous tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella 
 
Päivän musiikki: I will be with you sung by Marilla Ness 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TWqD1wBnTGM&feature=emb_imp_woyt


Päivä 54 – Sunnuntai 11.4.2021 
 

 

 
 

 

Päivän kuva: Rauha – René de los Reyes 
 
 
Retriitti päättyy. Toivottavasti olet nauttinut rukouksesta ja se on ollut hedelmällistä. 
 
 
Miten eteenpäin? 

 
Päivittäisen rukouksen ylläpitämiseksi löytyy monenlaisia tapoja. Rukoushetkiä, retriittejä, 
arkiretriittejä ja kursseja.  
Suomessa Facebookin arkiretriittiryhmässä toteutetaan vuosittain adventtiretriitti, ekumeenisen 
rukousviikon retriitti, paastonajan arkiretriitti, Tulkoon sinun valtakuntasi -rukousjakson 
arkiretriitti ja Luomakunnan ajan arkiretriitti.  
Lisää tietoa ja vinkkejä päivittäisestä hiljentymisestä ja rukouksesta löydät esimerkiksi sivuilta: 
www.hiljaisuudenystavat.fi, www.tuomasmessu.fi ja www.hiljainentila.fi 
 
Tukea työhön 
 
Tämä arkiretriittimateriaali on tuotettu Ignatian Spirituality Centressä, jesuiittojen ylläpitämässä 
ignatiaanisen spiritualiteetin keskuksessa Glasgow´ssa, Skotlannissa. Jos voit, ja haluat, rahallinen 
tuki keskukselle on tervetullutta verkkoarkiretriittien tuottamiseen.  

http://www.hiljaisuudenystavat.fi/
http://www.tuomasmessu.fi/
http://www.hiljainentila.fi/


Voit lahjoittaa ISC:lle täällä: https://iscglasgow.co.uk/donate.html 
 
 
Suomenkielisen materiaalin kääntäminen, tuottaminen ja Facebook-ryhmän ylläpitäminen vie 
myös aikaa ja resursseja. Jos voit, ja haluat tukea verkkoarkiretriittien tuottamista, voit tehdä sen 
esimerkiksi tukemalla Tuomasyhteisö ry:tä.  
Voit lahjoittaa Tuomasyhteisölle täällä: https://www.tuomasmessu.fi/lahjoita-tuomasmessulle/. 
Käytä viitettä 30135 pankkitilille maksaessasi, niin lahjoitus ohjautuu oikein. 
 
 

 

 

Päivän musiikki: Halleluja Chorus by Handel sung by the Mormon Tabernacle Choir 

 

 

https://iscglasgow.co.uk/donate.html
https://www.tuomasmessu.fi/lahjoita-tuomasmessulle/
https://www.youtube.com/watch?v=BBZ7AfZR9xs
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