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tämä raamattumietiskelyyn ohjaava virikemateri-
aali on syntynyt egyptin erämaaluostareiden innoit-
tamana. toivomme, että voisit itseksesi tai ryhmäs-
sä ohjaajan kera hiljentyä 1-3 kuvan äärelle ja saada 
rohkaisua armollisen Jumalamme huolenpidosta.
virikemateriaali on osa vuoden 2009 Raamattusun-
nuntain lähi-itä- ja egypti-teemaa.

Virikemateriaali sisältää:

* 3 kpl a3-kokoisia mietiskelykuvia
* jokaiseen kuvaan liittyvät ajatukset, kysymykset ja 
raamatuntekstit
* lattiakuvatyöskentelyn ohjeet 

Käyttötarkoitus:

kuvat ja niihin liittyvät tekstit soveltuvat joko yksin 
tai ryhmässä ohjaajan kera tapahtuvaan oman elä-
män katseluun.
kuhunkin mietiskelyyn on hyvä varata riittävästi ai-
kaa (n. 30– 45 min.) ja edetä rauhallisessa tahdissa.

ideoita materiaalin käyttöön:
•  kolmen kerran hiljaisuuden iltojen sarja
•  ryhmätilanteen hiljentymishetki
•  retriitin ”virikepuhe”
•  kolme kokoontumista paastonaikana 
 pääsiäiseen valmistautumiseksi
•  kolmen pysähdyspaikan hiljaisuuden polku, 
 jolloin jokaiselle osallistujalle kopioidaan  
 kuviin liittyvät mietiskelytekstit

Lattiakuvatyöskentely perustuu sanan ja oman 
elämän vuoropuheluun ohjaajan johdolla tehtävän 
toiminnallisen työskentelyn myötä. 
lattiakuvatyöskentely sopii hyvin esimerkiksi nuo-
risotyöhön, nuorten aikuisten ryhmiin, leireille sekä 
aikuisryhmille.

virikemateriaali löytyy myös suomen Pipliaseuran 
internet-sivuilta osoitteesta:
www.bible.fi/raamattusunnuntai
netin mietiskelykuvat voi heijastaa dataheittimellä 
seinälle, tulostaa tekstit ja ohjata niiden kera medi-
taatiotyöskentely kuvan äärellä.

Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, 
sinun lähtösi  ja tulosi nyt ja aina. Ps. 121:8

Helsingissä 3.12.2008
Satu toukkari        marika Villikka

askeleita autiomaassa – meditaatioita koptiristin äärellä

Suomen Pipliaseura
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Johdanto 
Wadi al natrunin erämaaluostareiden kirkois-
sa egyptissä rikas symboliikka ja ikonimaalauk-
set ovat merkittävä osuus uskonnonharjoittamis-
ta. koptiristin koristeet eivät ole vain kaunista ku-
viointia, vaan uskon eri puolien vertauskuvia. Ris-
ti itsessään kuvaa Jeesusta viinipuun runkona, elä-
män puuna. Ornamentiikka kuvaa oksia, kristuk-
sen seuraajia. Ristin poikkipuiden kärjissä olevat 
kolme koristetta ovat pyhän kolminaisuuden ver-
tauskuva. kun kaikkien neljän poikkipuun kolme 
koristetta lasketaan yhteen, saadaan 12 eli apos-
tolien vertauskuva. 
Ristin kuviosymboliikassa esiintyy myös luku kah-
deksan, mikä merkitsee uutta alkua. luku itses-
sään tulee vanhan testamentin vedenpaisumus-
kertomuksesta. kun vesi oli laskenut, nooa, hä-
nen vaimonsa ja kolme poikaansa vaimoineen, 
yhteensä kahdeksan ihmistä, astelivat ulos arkista 
ja alkoivat uuden elämän veden jättämällä maal-
la. (1.moos.8)
kirkkojen seiniin maalattu tai kaiverrettu risti on 
usein ympyrän sisällä. Ympyrä puolestaan kertoo 
ikuisesta, kaikkivaltiaasta Jumalasta.

kysyin luostari-isiltä ohjetta oman aikamme kris-
tityn hengelliselle kasvulle. vastaukseksi sain seu-
raavat ajatukset:
”Kaikkein tärkeintä on suhde Jumalaan. Jumala ei 
ole abstrakti, vaan Hän on persoona. ihminen voi 
puhua persoonalle, joka on rakkaus. ihminen voi 
rukoilla Häntä omin sanoin, mutta rukoukseen hy-
vänä apuna ovat psalmit. niitä kannattaa myös 
painaa mieleensä. Psalmeista kuvastuu toivo, loh-

dutus, turvallisuus ja anteeksiantamus. Hengellisen 
kasvun edellytys on Raamatun tuntemus ja luotta-
mus siihen, että Jumala on ennen kaikkea rakkaus.” 
 
Wadi al nadrunin eli suolalaakson alue sijaitsee kai-
ron ja aleksandrian puolivälissä, hiekkaerämaassa. 
alue on tunnettu luostareistaan, joista vanhimmat 
perustettiin jo 300-luvulla. Perimätiedon mukaan 
Wadi al natrunissa oli parhaimmillaan lähes sata 
luostaria, tänä päivänä toiminnassa on enää neljä. 

egyptin kopteille luostarit ovat suosittuja pyhiinva-
elluskohteita. ”Luostarimme ovat turvapaikkoja kii-
reisen kaupunkielämän keskeltä tulijoille. täällä ih-
miset saavat hengellistä ohjausta ja voivat rukoilla 
rauhassa”, kertovat munkit.  Esimerkiksi kairolaiset 
pyhäkouluryhmät matkaavat luostareihin kuunte-
lemaan tämän päivän erämaaisien opetuksia. luos-
tarit järjestävät kristityille nuorille retriittejä. viikon-
loppuisin ja loma-aikoina kristityt perheet tekevät 
retken luostarialueelle, osallistuvat messuun, kat-
selevat kirkkoja, rukoilevat, sytyttävät tuohuksia ja 
viettävät retkipäivää.

koptikirkko on lähi-idän suurin kirkkokunta. egyp-
tissä kopteja on noin 7  –10 miljoonaa. koptikirkossa 
vanha traditio ja nykyajan toimintamuodot yhdisty-
vät luontevasti. kirkon toiminnassa painottuu vah-
vana kristillisen uskon ja perinteen siirtäminen lap-
sille ja nuorille, diakoninen työ köyhimpien parissa, 
perheiden tukeminen ja koptilaiset juhlat.
koptikirkko on myös egyptin Pipliaseuran merkittä-
vin yhteistyökumppani raamattutyön hankkeissa.

SatU toUkkarI
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työskentelyn nimi: autiomaa – paikka, jossa Jumala puhuu
Ota itsellesi levollinen ja rento asento tuolilla tai 
rukousjakkaralla. suorista selkäsi ja löydä itsellesi 
asento, jossa sinun on hyvä olla. Rauhoita mielesi. 
sulje hetkeksi silmäsi ja keskity hengittämään muu-
taman kerran syvään sisään ja ulos, sisään ja ulos. 

Hiekkaerämaa. Päivällä polttava kuumuus, yöllä 
kangistava kylmyys.
Hiekkaa, loputtomasti hiekkaa, karkeita kiviä. Hiek-
kaa lennättävä tuuli, joka myrskyyn yltyessään ra-
joittaa näkyvyyden lähes täysin ja ajaa maamassat 
liikkeelle. maisema muuttuu.
kuumuuden aiheuttamia kangastuksia. mikä on tot-
ta, mikä ei? miten pysyä suunnassa?
autiomaa, äärimmäisen vaativa paikka elää.

Jano. autiomaa pitää kaivonsa piilossa. Yllättäen 
keidas viheriöi silmänkantamattoman hiekkaerä-
maan keskellä. keitaan alla, peruskallion vesisuoni 
tuo elämän ihmisille, eläimille ja kasveille. tyhjyy-
den ja kuivuuden keskellä on elämää.

autiomaa, tilan ja hiljaisuuden paikka. Paikka, jossa 
ei pysty erottamaan, mihin maa päättyy ja mistä tai-
vas alkaa. autiomaahan rakensivat vaatimattoman 
keljansa muinoin egyptin erämaaisät, sinne he ve-
täytyvät vielä nykyäänkin. 

•  kuvittele käveleväsi autiomaan hiekassa. 
   miltä hiekka tuntuu? 

Raamattu puhuu autiomaasta vaikeiden olosuhtei-
den ja kuivuuden paikkana, mutta myös paikkana, 
jossa Jumala haluaa kohdata ihmisen. israelin kan-
san pitkän autiomaavaelluksen aikana Jumala pu-
hui kansalle mooseksen välityksellä.
Henki vei Jeesuksen kiusattavaksi erämaahan. au-
tiomaahan joutuminen ei ole välttämättä oma va-
linta. 
ajoittain Jeesus vetäytyi autiomaahan rukoilemaan. 

Jeesus kaipasi hiljaisuutta, lepoa ja keskittymistä 
rukoukseen. autiomaa valmisti häntä tehtäväänsä 
ja ihmisten kohtaamiseen.

•  Mitä autiomaa merkitsee sinulle 
 tämänhetkisessä elämäntilanteessasi? 
•  Oletko joutunut autiomaahan vai valinnut 
 tilasi itse?
minkä kaipauksen autiomaa sinussa herättää? 
kuule sen ääni.

Raamatun ajan ihmiset kaipasivat valoa, Jumalaa, 
oikean tien tuntemista, oikeuden tapahtumista 
elämässään, pelastusta vaaroista, rakastettuaan, 
tuttuja ihmisiään ja hyvää tulevaisuutta.

Lue rauhallisesti (tai ohjaaja lukee) ja anna sen 
koskettaa, mikä koskettaa:

”Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan, 
huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi.” Ps 38:10
”Sinun puoleesi minä käännyn -- opeta minulle tie, 
jota kulkea!” Ps. 143:8
”Minä tahdon aina asua sinun luonasi.  
”Minä etsin sinun siipiesi suojaa.” Ps 61: 5
”….minä kaipaan sinua Jumala.” Ps. 42:2
”Miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin 
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä 
Jumalaani, auttajaani.” Ps. 42:12

Jumala näkee sinun kaipuusi, myös kaiken sen kai-
puun, jolle et itse löydä nimeä.

”Autiomaassakin Herra, teidän Jumalanne, kantoi 
teitä kuin isä lastaan koko sen matkan, jonka te kul-
jitte, aina tänne saakka.” 5. Moos.1:31

siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen 
Jumala, isä, Poika ja Pyhä Henki. aamen.

Kuva 1. Autiomaa
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Ota itsellesi levollinen ja rento asento tuolilla tai 
rukousjakkaralla. suorista selkäsi ja löydä itsellesi 
asento, jossa sinun on hyvä olla. Rauhoita mielesi. 
sulje hetkeksi silmäsi ja keskity hengittämään muu-
taman kerran syvään sisään ja ulos, sisään ja ulos. 

Nosta katseesi vanhaan, koptilaiseen ristiin.
Risti, kuoleman ja elämän kuva. merkki synnistä ja 
sovituksesta. Jännite kahden ääripään välillä.
Risti, kärsimys, lohdutus, armo.  Risti ja naulat, sär-
kyminen, elämän hauraus, sairaus, keskeneräisyys.
Jumalan luoma täydellisyys on särkynyt tässä maail-
massa ja ihmisessä itsessään.
ihminen rikkoo itseään, toisia ihmisiä ja Jumalaa 
vastaan.
ihminen itsessään on hauras ja särkyvä kuin savi-
ruukku.

•  Kuulostele, millaisia mielikuvia ja tuntemuksia 
 risti sinussa herättää. mikä sinua painaa? 
• Missä kohdin sinä olet särkynyt? 
• Missä sinä olet rikkonut itseäsi tai muita vastaan?

Lue rauhallisesti (tai ohjaaja lukee) ja anna sen 
koskettaa, mikä koskettaa:

”Ruumiissani ei ole tervettä paikkaa…syntieni 
kuorma käy yli voimieni, se on raskas taakka,
 raskaampi kuin jaksan kantaa.” Ps. 38:4-6
”Silmäni ovat surun sumentamat, 
olen loppuun uupunut.” Ps. 31:10
”Minut on unohdettu kuin olisin kuollut,
 minut on hylätty kuin särkynyt ruukku.” Ps:13
”Murehtiminen vie minulta voimat…” Job 23:2
”Olen levoton, huolet painavat minua. 
Nosta minut maasta.” Ps. 119:28

Herra, ole minulle armollinen!

työskentelyn nimi: Risti – Kuoleman ja elämän puu
Katsele nyt uudelleen ristiä. Näe se nyt elämän 
puuna.
näetkö kaiverretun puun kauneutta? elämän puu. 
tyhjä risti.

Lue rauhallisesti (tai ohjaaja lukee):

”Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen mei-
dän sairautemme. Meidän kipumme hän sälytti pääl-
lensä.” Jes. 53:4
”Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hä-
nen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.” 
Jes. 53:5
”Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja 
antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on 
antanut teille anteeksi Kristuksen tähden…” ef. 4:32

kristuksen tyhjä risti, kuolema on voitettu, synnit on 
sovitettu. saat elää sisäisesti vapaana.
kristuksen risti, elämän puu, sinua kannetaan, särky-
misesi ja keskeneräisyytesi on nähty.
sinun syntisi, väärin tekemisesi saat uskoa anteeksi 
kristuksen tähden.
saat olla armollinen itseäsi ja lähimmäistäsi kohtaan.

Katso vielä ristiä. Huomaatko, että ristin kärjissä 
on kussakin kolme sakaraa.
kolme sakaraa ristin neljässä kärjessä, yhteensä 12 sa-
karaa, 12 arkisten askareittensa ääreltä kutsutun ihmi-
sen vertauskuva, kristuksen seuraajien kuva.
kristuksella oli tehtävä näille ensimmäisille kutsutuil-
le. kristuksella on suunnitelma, johdatus ja tehtävä 
myös sinua varten.

• Mitä sinulle merkitsee Kristuksen seuraaminen?   
 mihin kristus kutsuu sinua arkesi keskellä?
 • Millaista on seurata Kristusta perheen parissa, 

Kuva 2. Risti
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 ystävien keskellä, yksin elävänä, juuri sinun ikäi-  
 senäsi, naisena, miehenä, terveenä tai sairaana?
•  Mihin Kristus kutsuu sinua elämänvaiheessasi, 
 elämäntavassasi, työssäsi tai työttömyydessäsi?

Lue hitaasti (tai ohjaaja lukee). Kuule sinua kos-
kettava kutsu:

”Lähtekää minun mukaani...” matt. 4:19–22
”Seuraa minua.” matt. 9:9
”En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syn-
tisiä.” matt. 9:13
”Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on 
kevyt.” matt. 11:30
”Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: Astu 
esiin!” mark. 3:3
”Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kut-
sua.” Room. 11:29
”Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja 
lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut… 
Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli me-
nossa.” Hepr. 11:8
”Minkä olet osalleni varannut, sen sinä, Herra, viet 
päätökseen. Iäti kestää sinun armosi.”
 Ps. 138:8

Jeesus kutsui seuraajansa näiden arkisten askarei-
den keskeltä.  Jeesus totesi yksinkertaisesti: ”Seu-
raa minua!” tai ”Tulkaa minun luokseni…minä an-
nan teille levon.”

tehtävään liittyy kulkemisen ja levon vuorottelu, py-
sähtyminen ja askeleen ottaminen.
kaikessa tässä kristus on läsnä omalla salatulla ta-
vallaan.

siunatkoon askeleitasi kaikkivaltias ja armollinen 
Jumala, isä, Poika ja Pyhä Henki. aamen.
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Ota itsellesi levollinen ja rento asento tuolilla tai 
rukousjakkaralla. suorista selkäsi ja löydä itselle-
si asento, jossa sinun on hyvä olla. Rauhoitu. sulje 
hetkeksi silmäsi ja keskity hengittämään muutaman 
kerran syvään sisään ja ulos, sisään ja ulos. 

Katso kuvaa.
koptisymboliikassa ympyrä on ikuisuuden vertaus-
kuva. se muistuttaa Jumalan kaikkivaltiudesta ja py-
hyydestä. Jumala on valo, aamunkoitto pimeyteen.
Jumala kannattelee maailmaa, Jumala tietää kaiken. 
Jumala on salattu ja pyhä. elämä itsessään on myös 
salaisuus.
Ympyrä rajaa sisälleen alueen. kaikella on alku ja 
loppu. elämässäni ja elämälläni on rajat.
Jumala on ikuinen rakkaus, kaiken luoja ja ylläpitäjä.

Lue hitaasti (tai ohjaaja lukee).

”Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
Jumala loi ihmisen kuvakseen, mieheksi ja naiseksi.
Jumala puhalsi hänen sieraimiinsa elämän 
henkäyksen.
Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki 
oli hyvää.” 1. moos.1

tyhjyydestä, autiudesta ja maan tomusta Jumala loi 
ihmisen, antoi hänelle elämän.

sulje silmäsi ja keskity vain hengittämään rauhalli-
sesti. tunne, miten sinussa virtaa Jumalan antama 
elämä. kaikkivaltias ja sinua lähellä oleva Jumala 
katsoo sinua, luomaansa ihmistä. 
”Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli  hyvää.”

työskentelyn nimi: Ympyrä – kaikkivaltias ja ihmisiä rakastava Jumala

katsele hetken käsiäsi, tunnustele itseäsi. Älä tuo-
mitse nyt itseäsi mistään, vaan sano itsellesi: minä 
olen Jumalan luomus. näin on hyvä!
”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. 
Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.”
Ps. 139:14

Lue hitaasti (tai ohjaaja lukee).

”Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa
 ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit.
Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisen tulla maaksi jälleen ja sanot: 
Palatkaa tomuun, Aadamin lapset.” Ps. 90:2–3

ihmisen ajalle asetettiin rajat. Jumala ei ole sidottu 
ajan rajoihin. Hän kantaa luomaansa ihmistä ajan ra-
jojen molemmilla puolilla.

•  Missä kohden sinun tiesi kulkee parhaillaan? 
 kuljetko varjossa vai valossa?
•  Oletko mahdollisesti tienhaarassa vai istutko 
 pientareella? 
sinulla on mahdollisuus ottaa matkasi seuraava askel. 

varjossakin kulkeva tie on tie. Jumala on läsnä var-
joisallakin taipaleella.
ankkuroidu sanaan. Herra vain odottaa voidakseen 
olla sinulle armollinen.

tien suunnan kyselijä, mieti, miten aiemmin olet 
löytänyt eteenpäin? voisiko elämä olla yhä enem-
män irti päästämistä omista ponnisteluista ja suu-
rempaa avoimuutta Jumalan johdatukselle?

Kuva 3. Ympyrä
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Lue hitaasti (tai ohjaaja lukee). Ota itsellesi se, 
mikä koskettaa.

”Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty 
viereltäsi.” Ps. 121:5
”Minä saan vaeltaa Jumalan edessä, siellä missä on 
elämä ja valo.” Ps. 56:14
”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se 
on valo minun matkallani.” Ps.119:105
”Herra vain odottaa voidakseen olla teille armolli-
nen…sinun itkusi aika on ohi! Aina kun olet eksymäs-
sä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä 
omin korvin kuulet takaasi ohjeen: 
-Tässä on tie kulkekaa sitä!” Jes. 30:18–21
”Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, 
mistä tie kulkee. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet 
kulkenut.” Jer. 31:21
”Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.” 
Joh. 14:6

Lopuksi viivähdä vielä hetki katsellen kaikkia 
kuvia, autiomaata, ristiä ja ympyrää.

kaikki oleellinen on läsnä tässä hetkessä. sinä olet 
kannettuna Pyhän kolminaisuuden edessä. kristus 
on läsnä, hänen seuraajansa ovat läsnä, sinun yksityi-
nen elämäsi on läsnä, maailma, jossa elät, on läsnä.

”Hänessä me elämme, liikumme ja olemme” apt.17: 
27–28 

Ota vastaan kaikkea elämääsi kantava ja ohjaava Ju-
malan siunaus;
”Siunatkoon sinua kaikkivaltias ja armollinen Juma-
la, Isä, Poika ja Pyhä Henki” Aamen.
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ohjaajalle
taVoIte

osallistujat pohtivat eri aisteja hyväksi käyttäen Ju-
malan johdatusta elämässään
VälINeet

ruskea pyöreä kangas, pieniä esineitä koreissa (kä-
pyjä, kiviä, lehtiä, simpukoita, puunpalasia, helmiä 
jne.), neljä pitkää naulaa rasiassa, naruja, rauhallis-
ta musiikkia CD-levyllä
keSto

25–50 min., ohjaaja muokkaa työskentelyn ryhmän 
kokoon nähden sopivaksi

Ohjaajan vuorosanat on lihavoitu. Ohjaaja näyttää 
mallia, miten toimitaan. työskentelyn voi toteuttaa 
myös hiljaisesti ilman ryhmäkeskusteluja. Ohjaajan 
on tärkeätä painottaa, että ryhmäläisten kaikki vas-
taukset ovat oikeita ja että jokaisella on tulkinnan-
vapaus kaikissa työskentelyn vaiheissa. 

lISätIetoa lattIakUVISta

mäkinen, aulikki: lattiakuvat. lasten keskus 2007.
viiden aistin pedagogiikkaa. Franz kettin ja esther 
kaufmannin uskonnonpedagoginen metodi. – Joh-
datus kristilliseen kasvatukseen. lk-kirjat 2008.

tYöSkeNtelY

istuutukaa piiriin niin, että kaikki näkevät toisensa 
ja piirin keskelle. Jokainen kertoo vuorollaan kaikil-
le tai pienissä ryhmissä, mitä tietä on tullut tänään 
tähän tilanteeseen. kävellen, autolla, pyörällä? Oli-
ko tie tuttu vai tuntematon? Jäikö siitä erityisesti jo-
tain mieleen?

Sulje hetkeksi silmäsi ja näe elämäntiesi. missä 

Koptiristi-lattiakuva

olet menossa? Pysähdy tähän hetkeen.

Piirin keskelle levitetään ruskea pyöreä kangas. mitä 
tästä kankaasta tulee mieleen? ei ole vääriä vastauk-
sia. luetaan Raamatusta 1.moos.1:1 ja 2:7.

Jumala näki kaiken, mitä oli luonut ja kaikki oli 
hyvää. kaikki oli luotu tarkoituksella ja jotain teh-
tävää varten. Jumala rakasti kaikkea luomaansa. 
mikä Jumalan luoma asia auttaa ja tukee sinua 
elämässäsi? onko se paikka, asia, ihminen, eläin? 

Jokainen laittaa kankaan päälle esineen jonkin ra-
kastamansa asian merkiksi. kerrotaan toisille, mitä 
on laittanut ja miksi. 

kaikki oli kaunista ja hyvää, kunnes…

Rasia laitetaan kiertämään. Jokainen saa ensin ra-
vistaa ja sitten kurkistaa rasiaan. kun rasia on palan-
nut ohjaajalle, hän nostaa ottaa esille naulan kerral-
laan ja sanoo:

kiusaus. Pimeä. epäusko. murhe.

Ohjaaja laittaa naulat kankaan päälle ristin muo-
toon yksi kerrallaan synnin merkeiksi. naulat eivät 
kosketa toisiaan, vaan keskelle jää tilaa. 

osoittavatko naulat sinuun, vai ovatko ne sinun 
iskemiäsi? mitä sellaista maailmassa on, mikä ek-
syttää sinut Jumalan tahtomalta tieltä? mistä it-
sessäsi tai elämässäsi haluaisit luopua?
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laitetaan kiertämään korillinen kiviä. Jokainen ot-
taa yhden kiven sen asian merkiksi, josta haluaisi 
luopua. laitetaan naulojen väliin neljä puupalikkaa 
ristin muotoon. luetaan Raamatusta Jes. 53:3–5. ki-
vet laitetaan kankaan päälle.

Jeremian kirjassa sanotaan: ”Pystytä merkkikiviä, 
aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee. 
Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut.” 
(Jer. 31:21) Näet nyt edessäsi palan itseäsi ja men-
neisyyttäsi. Jotain, mistä halusit luopua. kristus 
kantaa nyt sitä asiaa. Psalmissa 56 sanotaan: ”Sinä 
pelastit minut kuolemasta, et antanut jalkani as-
tua harhaan. minä saan vaeltaa Jumalan edessä, 
siellä missä on elämä ja valo.” 

naulojen tilalla laitetaan puupalikat.

katso kuvaan rakentunutta ristiä. Siinä ei olekaan 
neljää puuta… vaan kahdeksan. kun Jumala pe-
lasti Nooan perheineen suurelta vedenpaisumuk-
selta, hän antoi ihmiskunnalle uuden alun. arkissa 
oli kahdeksan ihmistä. Jumala antaa myös sinul-
le mahdollisuuden jättää taakat taaksesi, ja aloit-
taa aina uudelleen. miltä näyttää Jumalan tahdon 
mukainen elämä?

kuunnellaan hetki rauhallista musiikkia.

Sulje silmäsi ja mieti tietäsi tänne tänään ja tietä-
si täältä eteenpäin. mitä haasteita ja ilonaiheita 
näet tiellä edessäsi? mihin tunnet tai haluaisit Ju-
malan sinua johdattavan?

Jeesuksen seuraamisen merkiksi jokainen laittaa 
esineen jonkin ristinpuun päähän. kankaan reunoil-
le levitetään naru.

Jeesus on tie. Hän kutsuu meitä seuraamaan it-
seään sinne, minne emme halua mennä ja sinne, 
minne haluamme mennä. elämässämme on rajat. 
kaikki hyvä ja huono tapahtuu Jumalan katseen 
alla, Hänen varjeluksessaan. Vaikka kulkisimme 
väärään suuntaan, raja tulee joskus vastaan.

luetaan Raamatusta Ps. 139:5–12.

ennen kuin edes tunsivat Jumalaa kreikkalaiset 
runoilijat sanoivat: ”Hänessä me elämme, liikum-
me ja olemme.” raamatun sana vakuuttaa meille: 
”hänessä me elämme, liikumme ja olemme.” (ap.t. 
17:28). Voimme siis luottaa siihen, että Jumala 
johtaa tietämme.

virsi 510

Jokainen saa narun. naruun tehdään solmuja niiden 
asioiden merkiksi, jotka haluaa tästä työskentelys-
tä muistaa, kun jatkaa jälleen matkaansa. solmuis-
ta keskustellaan parin kanssa tai yhteisesti. lopuksi 
solmut puretaan ja narut laitetaan kangasta ympä-
röivän narun joukkoon.

luetaan yhteen ääneen Herran siunaus.

marIka VIllIkka


