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Luonto vetäytyy talveksi lepotilaan ja hiljaisuuteen. 
Se valmistautuu uuteen kasvuun katseilta salassa. 
Entä ihminen? Entä sinä? Voit tehdä tämän mietiskely-
harjoituksen ulkona talvisessa luonnossa tai ikkunasta 
ulos katsellen.

Valmistautuminen

Varaa itsellesi levollinen aika ja lähde kävelemään 
ulos luontoon. Kun saat kehon lämpiämään, kävele 
normaalia hitaammin ympäristöäsi havainnoiden. 

Mitä näet, kuulet, haistat ja ihollasi tai jalkojesi alla 
tunnet? Avaudu sille, mikä juuri nyt on läsnä. Kuuntele 
samalla omaa kaipaustasi ja sydämesi huokausta. 

Pysähtyminen

Pysähdy sitten johonkin sinua kiinnostavan kohtaan ja 
hengitä. 

Aisti, miten luonto ympärilläsi on lepotilassa ja hiljaa. 
Elämän virtaus on vetäytynyt roudan ja lumen alle. 

Mitä näet tässä talvisessa luonnossa omasta elämästä-
si? Mistä se kertoo? Kuuntele hiljaisuudessa sitä, mistä 
alat tulla tietoiseksi. 

Syventäminen

Talvi saattaa olla myös hengellisen matkan arvokas, 
joskus kivulias vaihe. Voit levätä siinä luottamuksessa, 
että vaikka et koe Jumalan läsnäoloa juuri nyt, elämäsi 
on kokonaan Jumalan kädessä. Mutta hengellisen 
matkan talvinen taival voi myös viedä kysymään: miksi 
uskoni ja luottamukseni näyttää hiipuvan? Miksi Juma-
la tuntuu vetäytyvän tai kokonaan katoavan elämäni 
näyttämöltä?

Kuuntele hiljaisuudessa, mitä talvinen luonto kertoo 
sinulle hengellisen matkasi maisemasta ja vuodenajas-
ta. Millainen hiljainen rukous sydämestäsi nousee nyt?

  Talvi – mitä roudan alla salassa tapahtuu?   

 teksti: jussi Holopainen

Raamatun kertomus

Johannes Kastaja kypsyi vuosia erämaan hiljaisuu-
dessa omaan tehtäväänsä. Ihmisten katseilta salassa 
Jeesus odotti kolmekymmentä vuotta, kunnes oli 
aika. Talvella, hiljaisuudella ja salassa tapahtuvalla 
kasvulla on merkityksensä.

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen 
kastettavaksi. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi 
heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus 
näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin 
ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: 
”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä 
olen mieltynyt.” 
(Matt. 3: 13, 16-17)

Katselu

Lue tekstiä hitaasti maistellen sanoja. Mistä kerto-
mus alkaa hiljalleen sinulle puhua, kun itse olet sen 
keskellä? Jeesuksen kanssa? Entä mihin Jumalan 
hiljainen puhuttelu sinua kutsuu? Talvenkin keskellä.

¦. Tammikuu    
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Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta
Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, 
kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista 
kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, 
mutta kerran se on täydellistä, niin kuin 
Jumala minut täydellisesti tuntee. 
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.
 (1. Kor. 13: 11–13)

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Entä, millainen 
on se kuva, jonka näen Jumalasta, jos katson häntä 
Raamatun kuvastimesta tai elämäni peilistä? Näenkö 
vain itseni pimeyden keskellä vai kirkkaana loistavan 
rakkauden?

Mikä on sinun mielikuvasi Jumalasta? Muistele, miltä 
tuo kuva näytti, kun olit lapsi. Mieti, kuinka se on 
muuttunut. Pystytkö yhä näkemään Jumalan kuvan? 

Ajattele erilaisia peilejä: suuria tai pieniä, ehkä vain 
peilin siruja; aikojen saatossa sumentuneita tai vääris-
täviä kuin tivolin peilisalissa. Millaisesta peilistä sinä 
katsot Jumalaa?

Mieti, millaisen Jumalan näet, jos katsot häntä Raama-
tussa tai luomakunnassa. 

Entä millaisena näet Jumalan jonkun kirkon työnteki-
jän kautta tai vastaan tulevan lähimmäisesi kasvoilla?

Raamattu kertoo Jumalan olevan niin kirkas, ettei 
häntä pysty katsomaan. Jos yrität katsoa aurinkoa 
peilistä, valo sokaisee sinut. Kuinka siis voit nähdä 
Jumalan?

Lutherin mukaan Jumala näyttäytyy vastakohdassaan 
- voitko siis nähdä Jumalan pimeydessä?

Ajattele pimeyttä, joka laskeutuu keskellä kirkasta 
päivää kolmen Golgatan ristin ylle.  

teksti: aija kaaRtinen

�. Helmikuu  
Kuule, kuinka pimeyden keskeltä kuuluu huuto: 
”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
Anna tilaa tunteillesi: uskallatko katsoa tuota 
Jumalaa, joka hylkää oman Poikansa pimeyteen ja 
kuolemaan? Koetko, että Jumala on joskus hylännyt 
sinutkin?

Ja kuitenkin. Hän on siellä, pimeyden keskellä. 
Kuuntele, kuinka sama Jeesus, joka huusi tulleensa 
hylätyksi, huutaa pimeästä uudestaan: ”Isä, sinun 
käsiisi minä uskon henkeni.” Kaikesta huolimatta 
Jeesus luottaa siihen, että rakkaus ei koskaan katoa. 

Mikä on sinun huutosi tai huokauksesi? Kokeile 
vaikka kuiskata: ”Mua auta, Herra, mä toivon vaan, 
vaikkei ois toivoa ollenkaan.” tai huutaa: ”Minä 
uskon, auta minua epäuskossani!” Ja lisää vielä: ”Isä, 
sinun käsiisi minä uskon henkeni.” Se, pimeyteen 
hylännyt Jumala on myös rakastava Isä, joka kuulee 
rukouksesi.

Silloinkin, kun kuvastimesta ei näy mitään, pysyvät 
nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä 
on rakkaus. Siksi peilistä sinua katsoo aina itsesi 
lisäksi, ihmiseksi tullut Jumala.

Näe rakkaus hänen katseessaan.
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Emmauksen tiellä 

”Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa 
Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 
kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta 
siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan 
ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa 
ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet 
häntä…” (Luuk. 24:13–35)

Minä Emmauksen tiellä
Voisiko Emmauksen tie olla aivan tavallinen arkipäivä, 
tämä päivä ja ihmiset, jotka tänään kohtaan, kyselen 
itseltäni. 

Lähden Emmauksen tielle koleana keskiviikkopäivänä. 
Minulla on työmatka kaupunkiin. Ennen lähtöäni luen 
tekstin Emmauksen tien kulkijoista. Kenessä näen 
Kristuksen kasvot tänään? Kuka opettaa minulle jotain 
olennaista? Päätän siunata ajatuksissani ja rukouksissa-
ni kaikkia vastaantulijoita.

Tie rautatieasemalle on hiljainen. Aamuisen kävelijän 
sauvat kopisevat asfalttiin. Siunatkoon Jumala sinun 
päiväsi. Asemalle kertyy ihmisiä. Perhe keskustelee 
kovaäänisesti ja lapsia komennellaan. Siunatkoon teitä 
kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä 
Henki. Junan ravintolavaunussa mies puhuu puheli-
meen ja sopii kokousaikoja. Äiti tulee pientä tyttöä 
kantaen. Tyttö opettelee syömään perunasosetta. 
Siunausta. 

Luen aamun viestit kännykästäni. Ystäväni on kriisissä 
parisuhteessaan, toinen meinaa väsyä lasten hoitami-
seen, kolmas on ollut ajatuksissani koko eilisen päivän. 
Pyydän siunausta. Nämä ihmiset tietävät, että rukoilen 
heidän puolestaan. 

Rastatukkainen nuori mies työntää lastenvaunuja 
asemalaiturilla. Joukko pitkätukkaisia poikia kantaa 
suuria soittimia ja rokki soi kovalla äänellä. Teinitytöt 
kävelevät pinkeissä farkuissaan koko kadun leveydeltä. 
Toppatakkiin pukeutunut ikäihminen työntää rollaatto-

teksti: päivi aikasalo

riaan. Jokainen heistä on keskellä omaa elämäänsä. 
Siunaan heitä.

Haalareihin ja huomioliiveihin sonnustautuneet 
miehet korjaavat mainosteippauksia. Siunausta. 
Nuori kerjäläisnainen on polvistunut kadulle. Voi, 
kerjäläiset ovat minun heikko kohtani. En osaa suh-
tautua heihin. Vaivaannun ja kävelen ohi. Rukoilen 
siunausta, mutta riittääkö se? 

Lounaskeiton äärellä ihailen kaupunkimaisemaa, 
viereisessä pöydässä kolme rouvaa nauttii leivos-
kahveja. Siunausta. Kännykkäni piippaa rohkaisevaa 
viestiä ystävältäni. Yllättäen tapaan ihmisen, joka 
sanoo tuntevansa minut. Meillä on hyvä keskustelu.
Kiitos seurasta ja siunausta. 

Lisää vastaantulijoita. Ihmisiä elämänsä kriisissä, 
ihmisiä elämänsä arjessa. Minun Emmauksen tieni 
on aivan tavallinen työpäivä. Yhteisen ehtoollisen 
saa korvata salaattirasia, jonka vien iltamyöhään 
naapuriin yksinhuoltajaäidille.  

Millainen on sinun Emmauksen tiesi tänään? 
Lähde matkaan. Katso, keitä tapaat. Huomaatko, 
miten toisia siunatessasi, tulet itsekin siunatuksi? 

�. Maaliskuu
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”Kun sä kuulet kurjen äänen, älä mene järven jäälle.”

Kun talvi oli jäädyttänyt järven tai merenlahden, 
jäällä voi hiihdellä tai kävellä kevättalven auringos-
sa. Ehkä myös oikaista, löytää lyhyemmän reitin.  

Kevät haurastuttaa ja viimein sulattaa jään, toisinaan 
lähes paikoilleen, heliseviksi puikoiksi, toisinaan 
voimalla ryskyen. Auringon lämpö ja tuulet valmis-
televat tulevaa kesää monin tavoin ja monin äänin 
– tai välillä aivan hiljaa. 

Harvoin enää huhtikuussa voi oikaista jään poikki, 
kokenutkaan kulkija. Mutta vielä ei pääse souta-
maan järven yli. Ollaan kuin kynnyksellä – ’ei enää’ 
ja ’ei vielä’ ovat samanaikaisesti totta. 
Kesän vapaana virtaavan veden aika on alkamassa. 
Silmut paisuvat. 

Tälle kynnykselle saamme sanan Paavalin 
kirjeestä galatalaisille (5:1):
”Vapauteen Kristus meidät vapautti.” 

Vapauteen. Kristus. Vapautti. Meidät.

Sanan mietiskely yksin: Oma hiljainen hetki 
rannalla.

Kävele rantaan, oikeasti tai mielikuvissasi.
Viivy rauhassa hiljaa. 
Katsele jäätä tai rannan jo sulaa vettä. 
Ota jääpala käteesi. Se alkaa sulaa käden lämmössä. 
Tai anna kylmän veden soljua sormiesi läpi.

Vapauteen Kristus vapautti meidät - sinut. 
Mihin tämä sinua kutsuu, mitä ehkä hipaisee? 
Olet levollisesti Jeesuksen, vierelläsi olevan ystävän 
kanssa. Anna ajatusten tulla, jos ne haluavat.

Jos mieleesi nousee elämästäsi jotain, jonka toivoi-
sit sulavan, lämpenevän, kerro sen Jeesukselle. 

Jos läikähtää ilo tai kiitollisuus jostain vapautumises-
ta, kiitä siitä.

Vapauteen Kristus vapautti sinut.
Lopeta rukoukseen. Rukoile Jeesuksen kanssa: ”Isä 
meidän…”

Sanan mietiskely yhdessä: Hiljainen hetki ryhmäs-
sä.

Laulamme levollisesti virttä 569 säkeistö kerrallaan, 
jättäen väleihin 3 minuutin mietiskelyhiljaisuudet.

”Vapauteen Kristus meidät vapauttaa.”

569:1 ”Herää, sydän, nukkumasta...”
Mikä minussa kaipaa jo valoon?

– hiljaisuus –

569:2 ”Harmaat huolet ovat poissa...”
Puhallan ulos huolet, hengitän sisään ilon.

– hiljaisuus –

569:3 ”Kevät joutuu, elämämme, Kristukselta toivon 
saa...”

– hiljaisuus –

”Vapauteen Kristus meidät vapauttaa.”

Rukoillaan Isä meidän -rukous yhdessä.

Käytämme hetken jakamiseen. Vierustovereilla 
on pareittain mahdollisuus vuorotellen kertoa 
toiselle, mitä virsi tai raamatunlause hänessä kos-
ketti. Kummallakin on aikaa viisi minuuttia. Kuulija 
kuuntelee, pidättyy kommentoimasta. On aika 
ottaa vastaan, keskustelematta. 

Kynnyksellä

teksti: liisa eRkiö

 �. Huhtikuu  
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�. Toukokuu  
       

Hiirenkorvien aika. Elämä kohisee ja sirkuttaa ympä-
rillä, maisema vaihtuu ruskeasta vihreäksi. Mitä uuden 
kevään ihme minussa herättää? Huomaanko sen, mitä 
minussa on puhkeamassa esiin? 

”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin - 
ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja 
joet kuivuuden keskelle.”
 (Jes. 43:19)

Toukokuu on erityinen mahdollisuus herätä eloon. 
Se on uusi alku, joka kutsuu ulos ja avautumaan. 

Lähde siis pihalle, rantaan tai metsään. Kävele hitaasti, 
jotta ehdit haistaa, nähdä ja kuulla. Mille toukokuu 
tuoksuu? Millaiselle tuoksuu uusi elämä, Jumalan 
luomisvoima?

Kun mielesi rauhoittuu ja ajatuksesi tasaantuvat, huo-
maa hiljaisuus, joka sisälläsi on. Anna sydämesi puhua. 
Kysy siltä: mikä minussa kasvaa? 

Kysy Jumalalta, joka pitää majaa sydämessäsi: minkä 
haluat puhkeavan kukkaan minussa? Mitä uutta avaat 
elämässäni nyt? Älä vastaa järkeillen tai analysoiden, 
vaan kuuntele. Jos mitään ei kuulu, älä huolestu vaan 
käännä katseesi ylöspäin silmuihin ja taivaan lintuihin 
ja iloitse!

Jatka pientä pyhiinvaellustasi, kulje eteenpäin hitaasti, 
askeleitasi tunnustellen. Olet jalkojesi kautta yhtey-
dessä maahan, koko maailmaan. Olet yhteydessä 
kaikkiin tien kulkijoihin, koko ihmiskuntaan. Kevät 
koskettaa kaikkia.

Kysy itseltäsi, miten voit auttaa toukokuussa toista 
ihmistä kasvuun. Kenet Luoja on antanut tai antaa 
elämääsi, jotta näkisit hänet ja antaisit hänelle uuden 
elämän toivoa? 

Kun katsot puiden silmuja, niiden herkkyyttä ja hurjaa 
voimaa, muista, ettet ole yksin. Sinun kasvusi ei ole 

Herkkyyttä ja hurjaa voimaa
omassa varassasi. Läheistesi elämä ei ole vain 
sinun varassasi. Sama ihmeellinen voima, joka asuu 
silmussa ja saa sen puhkeamaan, asuu myös meissä. 
Jumala antaa sinulle elämän, jatkuvasti uudistuvan 
elämän. Lepää hetki hänen rakkaudessaan. 

Lue lopuksi Jesajan kirjasta Jumalan sanat:

”Minä istutan autiomaahan setrejä, akasioita 
ja myrttejä ja öljypuita, minä kasvatan arolle 
sypressejä, puksipuuta, vuorimäntyä, kaikkea rinnan, 
jotta he näkisivät ne ja oppisivat tietämään, jotta he 
huomaisivat ne ja tajuaisivat, että Herran käsi on 
tämän tehnyt, Israelin Pyhä tämän luonut.” 
(Jes. 41:19–20)

teksti: joHanna tanska
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Jokainen päivä on matka. Elämän pyhiinvaellus 
koostuu päivän mittaisista etapeista. Suosittelen 
tämän vuorisaarna-mietiskelyn toteuttamista aamulla 
työmatkalla, mutta voit tehdä sen myös muualla, 
jokainen elämäntilanteensa mukaan. Olennaista on, 
että sinun tämän päivän matkaasi saattavat nämä 
Jeesuksen sanat. 
 
Vuorisaarnan teksti pyhästä huolettomuudesta (Matt. 
6:25–34) ohjaa luottamaan ennen kaikkea Jumalaan. 
Jeesus opettaa, ettei pidä murehtia liikaa. Kullekin 
päivälle, kullekin matkalle riittävät sen omat murheet 
ja ilot. 
 
Teksti ohjaa meitä hereillä olemiseen, läsnäolon 
taitoon. Pyydän sinua tänä aamuna kokeilemaan, mitä 
mahdollisuuksia sisältyy työmatkaasi; sitä, miten voisit 
nivoa hengellisyyttä matkasi yhteyteen. Parhaim-
millaan tästä voi muodostua hyvä rutiini, tapa joka 
kantaa. 
 
”Katsokaa taivaan lintuja.” 
Mitä lintuja näet tänä aamuna? Mitä muita eläviä 
olentoja? Millaisia ihmisiä?
 
Millaisia kasvoja kohtaat? Näkyykö niillä väsymystä, 
pyhää huolettomuutta, murhetta vai iloa? Voit lausua 
hiljaisen rukouksen niiden läheisten puolesta, joita 
kohtaat. ”Herra, anna hänelle voimaa vastata Sinun 
kutsuusi. Anna alttiutta pyrkiä Sinun tahtosi noudat-
tamiseen, jotta hän voisi olla Jumalan valtakunnan 
etsijä, jolle kaikki muukin annetaan. Lohduta päivän 
murheissa.”
 
Itse astun kotipihalta kadulle ja katson vanhaa mäntyä 
kadunvarressa. Muistan yhteyden kristittyjen ja 
puiden välillä. Me kaikki olemme viljeltyjä ja varjel-
tuja. Meitä kädellisiä ihmisiä kutsutaan varjelemaan 
kaikkea elävää, koko luomakuntaa. 

 teksti: panu piHkala

Vuorisaarna keskellä arkea
 
Junassa nostan katseeni kohti Helsingin Diakonis-
salaitoksen kirkkoa. Sen katolla oleva kelttiläinen 
risti yhdistää auringon ja Kristuksen. Lausun lyhyen 
kolminaisuusrukouksen. ”Herra armahda. Ylistetty 
olkoon Pyhä Kolminaisuus. Tule Pyhä Henki, sytytä 
sydämet.” Yritän jaksaa katsoa lempeydellä kanssa-
matkustajia ja rukoilla heidän puolestaan.
 
Linnut lentävät usein rautatientorin yllä. Olen 
sitonut Isä meidän -rukouksen tiettyyn katuun ja 
lausun rukousta mielessäni kun kävelen. Suojatien 
kohdalle osuvat viimeiset pyynnöt, varjelun rukous, 
joka voi kasvattaa pyhässä huolettomuudessa ja 
kiitollisuudessa.
 
Millainen on Sinun tämän päivän matkasi vuori-
saarnan kanssa? Kanssakulkijasi toivottaa sinulle 
siunausta.

�. Kesäkuu 



- 16 - - 17 - 

 Katsokaa  taivaan lintuja.
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Rukous puun äärellä
”Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee 
turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle istutettu 
puu, joka kurottaa juurensa veteen.”  (Jer. 17:7-8)

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tulkoon 
valkeus valkeudesta.

Ennen kuin aloitat: Hae asento, jossa on hyvä olla, 
istuen tai seisten. Voit myös kävellä.  
Anna hengityksesi tasaantua. 
Päästä hetkeksi irti asioista, joita nyt mielessäsi 
kannattelet.

Seuraavien minuuttien aikana kukaan tai mikään ei 
vaadi, odota, kaipaa eikä tarvitse sinulta mitään.
Voit keskittyä yhteen seuraavista katkelmista ja päät-
tää tämän hetken lopussa olevaan siunaukseen. 

Edessäsi on suuri ja vanha puu. 
Katsele sen oksia, terveitä sekä niitä, jotka ovat jo osin 
kuivettuneita. 

Katsele sen neulasia, paksua runkoa, kaarnaa, ja niitä 
kohtia rungosta, joista kaarna puuttuu ja joista on 
valunut pihkaa.

Jos tuo puu olisi kuva sinun elämästäsi, niin mihin 
siinä tänään kiinnität huomiosi? Älä moiti itseäsi, älä 
tuomitse, älä etsi selityksiä – tee vain havaintoja siitä, 
miltä elämäsi vierestä katsottuna näyttää.
Mikä on rukouksesi näiden ajatusten äärellä?

Katsele puuta, suurta ja vanhaa.
Sen juuret menevät syvälle maahan. Niiden kautta 
se saa, ja on koko olemassaolonsa ajan saanut kaiken 
– veden ja ravinteet – joiden kautta se on kasvanut 
sellaiseksi kuin mitä se tänään on.

Jos tuo puu olisi kuva sinun elämästäsi, niin mitkä asiat 
ja ketkä ihmiset ovat ravinneet sinua elämäsi aikana? 
Mikä on sammuttanut sinun janosi? 
Mikä on rukouksesi näiden muistojen äärellä? 

�. Heinäkuu   

Katsele puuta. 
Mitä tapahtuu jatkossa? Ehkä se kuivuu ja jää vuo-
siksi pystyyn, ehkä se kaatuu ja sammaleet peittävät 
sen. Sen runko näkyy kohoumana vuosikausien ajan, 
ja vähän kerrallaan se luovuttaa takaisin maahan 
kaikki ainesosat, joista se vuosikymmenien aikana on 
rakentunut.

Jos tämä puu olisi kuva sinun elämästäsi, niin mikä 
siitä on pisimpään nähtävissä tai koettavissa? Älä 
tuomitse itseäsi, tee vain havaintoja.
Mikä on rukouksesi tänään näiden ajatusten äärellä?

Katsele puuta, suurta ja vanhaa.
Se on avoin kaikelle – tuulelle, sateelle, auringolle, 
pakkaselle. Linnuille, oraville, hyönteisille, erilaisille 
tuholaisille - kaikille eliöille. 

Jos tuo puu olisi kuva sinun elämästäsi, niin keitä 
kohtaan sinua kutsutaan avoimuuteen. Keitä voisit 
ottaa vastaan, keille antaa suojan tai lepopaikan?
Mikä on rukouksesi tänään, näiden ajatusten ja 
ihmisten äärellä?

Jumalan siunaus ja rauha kaiken sen ylle, 
mitä on ollut, 
mitä on nyt, 
ja mitä tulee olemaan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen.

teksti: tapio koivu
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Jeesus sanoi: ”Tällainen on Jumalan valtakunta. 
Mies kylvää siemenen maahan.Hän nukkuu yönsä ja 
herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, 
eikä hän tiedä, miten. Maa tuottaa sadon aivan 
itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet 
jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän 
lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut.” 
(Mark. 4:26–29)

Vertaus itsestään kasvavasta viljasta kertoo ajasta, 
jolloin todellisuus oli salaisuuksien verhoama. Niin kuin 
viljan kasvu. Miten se tapahtuu? Näköjään itsestään. 

Nykymaailma näyttää riisuneen todellisuudelta salai-
suuksien kaavut. Viljankasvukin on selvitetty. Tutkies-
saan ihmiskunta on toteuttanut keskeistä tehtäväänsä: 
ottanut sanojen avulla haltuun näkyvää todellisuutta, 
niin kuin jo Vanhan testamentin luomiskertomuksessa. 
Vain yhden rajan Vanha testamentti asettaa sanoille. 
Raja on hänen nimensä, joka sanoo: ”Minä olen se, joka 
olen”. Myös Jumalan valtakunta on osa salaisuutta. 
Miten se kasvaa? Miten valtakunnan voi havaita?

Seuraavan tehtävän tarkoituksena on pysähtyä 
hengellisten aistien äärellä, erityisesti hengelliseen 
katselemiseen. 

Ensimmäisen kerran ilmaus hengelliset aistit (sensus 
spiritalis) esiintyy kirkkoisä Origeneen (n. 185–254) 
tekstien latinankielisessä käännöksessä. Se tarkoit-
taa aistikokemusta, joka tihentyy fyysistä aistimusta 
syvemmäksi todellisuuskokemukseksi.

1. Lähde ulos kamera mukanasi (kännykkäkamerakin 
riittää, laita se ”lentokonetilaan”). 
Hakeudu paikkaan, joka erityisellä tavalla pysäyttää 
huomiosi ja kutsuu luokseen. Vietä paikassa noin kaksi-
kymmentä minuuttia. Katsele rauhassa, ensin kokonai-
suutta, vähitellen yhä pienempiä yksityiskohtia. Vaihda 
tarvittaessa katselemisen näkökulmaa. Miten kasvun ja 
kypsymisen ihme näkyvät silmillesi? Ota lopuksi kuva 

�. Elokuu Hengellinen katseleminen

siitä, mikä sinua katsellessasi erityisesti koskettaa.

2. Katsele ottamaasi kuvaa jälkikäteen: Mikä 
kuvassa sinua puhuttelee? Mitä se kertoo omasta 
elämästäsi tällä hetkellä? Missä kohtaa saatat aavis-
taa Jumalan kosketuksen jäljen siinä, mitä katselet 
kuvassa ja elämässäsi?

Jos teet harjoituksen ryhmässä, tarkastelkaa kuvia ja 
jakakaa niiden merkityksiä yhdessä, esimerkiksi läp-
pärin ja dataprojektorin avulla. Tärkeää jakamisessa 
on välttää kaikenlaista arvostelua. Se, mikä näkyy ja 
tuntuu, saa olla ilman kritiikkiä.

teksti: juHa tanska
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Syksyyn, levosta käsin
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvut-
tamat. Minä annan teille levon.” 
(Matt. 11:28)

Katselen haikeudella isojen hanhiparvien kaartelua 
taivaalla. Joko nyt on syksy? Kiirehtiessäni bussipysä-
kille aamuisin panen merkille pensaiden punertuneet 
lehdet. Keltaisia koivunlehtiä on tipahdellut maahan 
jo pitkään. Mihin tämä kesä hurahti? Miten jaksan taas 
pimenevän syksyn ja niskassa huohottavat työpaineet? 
Hätäisen mieleni pohjalta kuuluu lempeä hiljainen 
kuiskaus; ”Pysähdy, katsele ja kuulostele.”  

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvut-
tamat. Minä annan teille levon.”
 
Laita ulkovaatteet päälle ja lähde ulos. Hengittele 
syvään. Pyörittele olkapäitäsi muutaman kerran. 
Ravistele käsiäsi ja jalkojasi. Kuulostele itseäsi, ruumiisi 
tuntemuksia ulkoilmassa. Sinun ei tarvitse suorittaa 
mitään, keskity vain levolliseen kuulosteluun.

Lähde kävelemään rauhallisesti. Mitä sinulle kuuluu? 
Mitä sinä tarvitset, onko jotain liian paljon, jotain liian 
vähän?

Kävele rauhallisesti metsään, tai jos se ei ole mahdol-
lista vaikka pihaan tai puistoon.

Pysähtele katselemaan ympärillesi. Havainnoi rauhassa 
luonnon yksityiskohtia, lehtien värejä, ruohoja, kukkia, 
kiviä, marjoja ja sieniä.

Laita silmät kiinni. Kuuntele luonnon ääniä. Yritä erot-
taa mahdollisimman monta erilaista ääntä.

Haistele, miltä syksyinen metsä/puisto/piha tuoksuu.
Mitä tuntohavaintoja teet? Miltä ilma tuntuu kasvoilla-
si? Tunnustele puun runkoa, kiviä, sammalta, kasveja. 
Pysähdy jonkin tuntemuksen äärellä. Mitä se tuo 
mieleesi?

Tunnustele maata jalkojesi alla. Miltä se tuntuu? 
Millaisella maalla seisot? Tunne, miten maa kannat-
telee sinua.

Katsele taivaalle. Mitä siellä näkyy? 

Mitä ajatuksia, tuntemuksia, mielen kuvia otat 
paikasta mukaasi?

Kun siltä tuntuu, palaa takaisin sisälle. Huomaatko 
olossasi tapahtuneen muutosta?

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien 
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” 
 
Mikä on sinun rukouksesi tänään? Kerro se Juma-
lalle tai yhdy seuraaviin sanoihin:

Taivaallinen Isämme, sinun hyviin käsiisi jätän huo-
leni ja koko elämäni. Kanna kaikessa. Avaa minussa 
ovia ilolle, kiitollisuudelle ja mielen levollisuudelle.
Siunaa minua kaikkivaltias ja armollinen Jumala, 
Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.

teksti: satu toukkaRi

�. Syyskuu



 

Jumalan lahjat
Jeesus vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydä-
mestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ 
Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ 
Näitä suurempaa käskyä ei ole.” 
(Mark.12: 28–34)

Rakkauden kaksoiskäsky on tavallaan “käsky” ja tuttu 
elämänohje. Samalla se muistuttaa kaikesta siitä 
hyvästä, jota Jumala on juuri minulle antanut. Se viittaa 
Jumalaan, joka rakastaa ilman rajoja ja joka kutsuu 
myös meitä toimimaan samoin. 

Kutsun sinua pysähtymään. Voit aluksi katsella ympäril-
lesi ja rauhassa huomioida eri asioita, missä oletkin. 

Samalla mielesi rauhoittuu. Sulje hetkeksi silmäsi 
ja kuuntele hengityksesi levollista rytmiä tai ääniä 
ympärilläsi. Kun olet valmis, avaa silmät ja ota raama-
tunteksti uudestaan esiin. 

Lue teksti useaan kertaan pysähdellen. Mitä mieliku-
via, ajatuksia tai tunteita tämä teksti sinussa herättää? 
Onko teksti tuttu? Mitä olet siitä ajatellut joskus? 
Mitä ajattelet siitä nyt? Anna ajatusten, mielikuvien ja 
tunteiden kulkea vapaasti. 

Mietiskelevässä rukouksessa voit pysähtyä tämän 
tekstin kanssa neljän näkökulman ääreen.

Jumalan lahjat minulle: Mitä kaikkea Jumala on tehnyt 
hyväksesi? Mitä hän on elämääsi antanut: perheen, ih-
missuhteet, työn ja harrastukset, oman tilan ja paikan, 
elämän eri tapahtumat, kokemukset, hyvät ominaisuu-
tesi ja taitosi...
Pohdi, kuinka voit jakaa lahjojasi muille. Miten kiitolli-
suus voisi näkyä suhteessasi toisiin ihmisiin? 

Jumalan lahjat koko luomakunnalle: Jumala antaa 
elämän ja kasvun. 
Miten sinä arvostat näitä lahjoja ja miten se näkyy 
elämässäsi? 

Jumala tekee jatkuvasti työtään maailmassa: Kat-
sele, miten Jumalan toiminta näkyy maailmassa ja 
ympärilläsi. Mitä näet?  

Jumalan rakkaus on rajaton: Pohdi tätä kaikkea 
vielä hetki. Katsele ympärillesi. Missä näet Jumalan 
rakkauden läsnäolon nyt? 

Voit päättää rukoukseen:
Herra, ota kaikki minun vapauteni, muistini,
ymmärrykseni ja tahtoni, kaikki mitä minulla on 
ja mitä omistan. Sinä olet minulle sen antanut 
ja sinulle, Herra, annan sen takaisin. 
Kaikki on sinun, käytä sitä yksin oman tahtosi mukaan. 
Annan minulle vain rakkautesi ja armosi, 
sillä se on minulle tarpeeksi. Aamen.

(Ignatius de Loyolan rukous)
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teksti: HenRi jäRvinen

¦Ō. Lokakuu
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Suhteisiin luotu 
Sinut on luotu olemaan erilaisissa suhteissa: vanhem-
piisi, lähellä oleviin ihmisiin ja Jumalaan. Osin määrityt 
itsekin näiden suhteiden kautta. Pyhäinpäivän alla 
matkakumppaneitasi ovat perille päässeet läheisesi. 
Kannat heitä mukanasi. Olet heihin suhteessa, halusit 
tai et. Seuraava raamattumietiskely ohjaa sinua otta-
maan tuntumaa näihin suhteisiin rakastavan Jumalan 
katseen alla. 

Voit tehdä mietiskelyn yksin tai ryhmässä.

Mikäli ohjaat tämän rukouksen ryhmälle, voit käyttää 
ohjeita lähes sellaisenaan lukien ne ryhmälle ääneen. 
Tarvitset hiljentymistä varten aikaa ja rauhallisen tilan.
 
1. Valmistautuminen
Aloita lyhyellä valmistautumisrukouksella, joka on 
sinulle tuttu (esim. Isä meidän) tai siunaa itsesi ristin-
merkillä: ”Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen”.

Lue seuraava teksti 2-3 kertaa: 
Jeesus sanoo:”Älköön sydämenne olko levoton. Usko-
kaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa 
on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että 
menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen 
valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja 
noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä 
minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne minä 
menen.”Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, emme me tiedä, 
minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? ”Jee-
sus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.”
(Joh. 14:1–6)

– hiljaisuus –

2. Kiitos 
Anna mieleesi nousta muistoja poisnukkuneista 
ihmisiä, jotka ovat olleet sinulle tärkeitä. Ajattele niitä 
asioita, joista voit olla kiitollinen näissä ihmisissä. Tule 
tietoiseksi lahjoista, joita Jumala on sinulle heidän 
kauttaan antanut. 

Pitäydy tietoisesti vain kiitoksen mielialassa.
Anna sille tilaa itsessäsi. Ilmaise kiitollisuus rukouk-
sessa Jumalalle. 

– hiljaisuus –

3. Pyydä herkkyyttä 
Pyydä Jumalalta herkkyyttä nähdä se, mitä hän 
haluaa sinun näkevän elämässäsi. Pyydä, että saisit 
ymmärrystä ja viisautta hänen suunnitelmalleen. 

– hiljaisuus –

4. Katsele
Anna mielesi vapaasti katsella asioita ja tapahtumia, 
joita sinulle tulee mieleen muistellessasi edesmen-
neitä ihmisiä.
Mistä tunteista alat tulla tietoiseksi? Älä torju tai 
tuomitse mitään tunteita. Sinun ei tarvitse ratkaista 
mitään. Olet turvassa Jumalan rakastavan katseen 
alla.

– hiljaisuus –

5. Keskustele Jumalan kanssa
Anna katselevan mielesi purkautua rakastavalle 
Jumalalle. Pyydä Jumalan parantavaa ja lohduttavaa 
kosketusta. Jos mieleesi nousee jokin erityinen asia, 
johon koet, että sinun tulisi tarttua tai joka painaa 
mieltäsi, keskustele siitä rukouksessa Jumalan kans-
sa. Pyri kertomaan Jumalalle, mitä ajattelet ja tunnet.

– hiljaisuus –

6. Pyydä johdatusta 
Lue vielä kerran raamatunteksti. Ajattele Jumalan 
suunnitelmaa sinun elämällesi. Pyydä johdatusta 
tuleviin päiviin ja elämääsi. Jätä itsesi kokonaan 
Jumalan varaan.

– hiljaisuus –

Päätä rukous Herran siunaukseen.

¦¦. Marraskuu

teksti: antti siukonen
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Valo saapuu taloosi
Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen 
ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois 
toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui 
heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat 
hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan 
vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada 
aikaan. 

Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, 
ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari sanoi 
Jeesukselle: ”Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. 
Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja 
Elialle.” Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat 
kovin peloissaan. 
(Mark. 9: 2–9)

On vuoden pimein aika. Arki ja kaamos käyvät voimil-
le. Syksy tuntuu siltä kuin kiipeäisi vuorelle. Päivien 
pimetessä valmistaudumme kuitenkin valon juhlaan. 
Vuoden pimeimpänä aikana katsotaan valoa, joka ei 
ole lähtöisin tästä luomakunnasta. 

Kirkastusvuorella Jeesuksen oppilaat katselivat omin 
silmin luomatonta valoa. Paikka oli niin hyvä, että 
Pietari olisi halunnut rakentaa siihen majoja, asuntoja. 

Kulje valon kanssa
Kristus tulee vieraaksi sinun taloosi. Lue vielä kerto-
mus Kristuksen kirkastumisesta. Sulje silmäsi ja luo 
mielikuva tapahtumasta. Näe Kristuksen ulkomuodon 
muutos, hänen hohtavat vaatteensa ja hänestä lähtevä 
kirkkaus. 

Kertomuksen mukaan tässä valossa on hyvä olla. Anna 
Kristus-valon tavoittaa sinut.

Keskity katsomaan valossa ilmestyvää Kristusta. Hän 
tulee sinun luoksesi ja liittyy sinun seuraasi. Kuulostele 
hetki, miltä tuntuu olla Kristuksen valossa. Hän haluaa 
kulkea sinun maisemassasi, sinun elämässäsi. Anna 
Kristus-valon valaista koko maisema. Miltä se näyttää? 
Minkälaista reittiä Kristus sinua kuljettaa? 

teksti: maRtti asikainen

Luo mielikuva talosta, johon te tulette. 
Anna Kristus- alon valaista talo ja sen sisäänkäynti. 
Mene hänen kanssaan sisälle taloon.

Pyydä Kristusta johdattamaan sinua haluamaansa 
reittiä talon eri tiloissa. 

Kirkkaus valaisee eteisen ja talon sisätilat. 
Lähde kulkemaan talon huoneissa. 

Älä kiirehdi. Näe, kuuntele ja tunnustele. Havainnoi 
huonekaluja ja esineitä. Onko talossa muita ihmisiä? 
Onko talossa hiljaista vai kuuletko siellä ääniä? 

Tunne, miltä talossa tuntuu. Miltä siellä tuoksuu? 
Minkälainen ilmapiiri sisällä vallitsee?

Kristus haluaa viedä sinut johonkin paikkaan talossa. 
Mihin hän sinut vie? Kuuntele, mitä Kristus sanoo 
sinulle. Mitä vastaat hänelle? Puhu hänelle omista 
asioistasi. Kuuntele, mitä hän vastaa.

Kun, teillä on aika sanoa jäähyväiset, palaatte talon 
ovelle. Miten hyvästelette toisenne? 

Lähde kulkemaan paikkaan, josta lähditte liikkeelle. 
Kun saavut sinne, avaa silmäsi ja tule tietoiseksi 
ympäristöstä.

Mitä mielikuvamatka kertoo sinulle Kristuksen 
kirkastuminen -raamatuntekstistä?

Mitä teksti kertoo sinulle sinusta itsestäsi?

/�. Joulukuu



 Kulje v alon kanssa
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Suomen Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja uskoa tulevaisuuteen – 
myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Pipliaseuran työn kautta tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään, 
luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle, vaikutetaan syrjiviin asenteisiin 
ja herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan.
www.piplia.fi

PyhiinvaellusTampere on Tampereen ev.lut. seurakuntien hanke, 
joka käsittää yli 20 pyhiinvaellusreittiä Tampereen kaupungin alueella. 
Reitit kulkevat kirkoilta kirkoille ja ne ovat kaikkien vaellettavissa 
Citynomadin mobiilisovelluksen avulla omatoimisesti tai ohjatusti 
ryhmissä. Tavoitteena on liikuttaa tamperelaisia ja Tampereelle 
tulevia matkalaisia fyysisesti, henkisesti, ekologisesti ja kokonais-
valtaisen hengellisesti. 
www.pyhiinvaellustampere.fi

Hankkeen suojelijana on pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja yhteistyö-
kumppaneina mm. museotoimi, LiikkuvaTampere, VisitTampere ja 
Ekokumppanit. Lisätietoja: jussi.holopainen@evl.fi

Hiljaisuuden Ystävät ry perustettiin 30 vuotta sitten edistämään 
hiljaisuuden retriittejä ja hiljaisuuden viljelyä Suomessa. Tehtävä
liittyy edelleen ikivanhan, kristillisen hiljaisen rukouksen tunnetuksi 
tekemiseen ja edistämiseen. Hiljaisuuden retriitit, meditatiivinen 
rukous ja hengellinen ohjaus vahvistavat kristittyjä elämään Kolmiyhtei-
sen Jumalan läsnäolossa. 

Yhdistys kouluttaa, julkaisee Hiljaisuuden ystävät -lehteä, pitää 
yllä verkkosivustoa ja pyrkii vahvistamaan kristillistä spiritualiteettia. 
www.hiljaisuudenystavat.fi
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