
Hiljainen hetki ja rukousta Raamatun äärellä – ohjeet pienryhmän ohjaajalle 

Ohjaaja vastaa raamattuhetken kulusta ja eri vaiheisiin siirtymisestä. Jokainen 
raamatunlukuvaihe kestää noin 15 minuuttia. On parempi antaa osallistujien sanoa 
ajatuksensa loppuun kuin kiirehtiä seuraavaan vaiheeseen. Jos käytettävissä oleva aika 
loppuu, pysäytä sopivaan kohtaan ja jatka suoraan kohtaan neljä (4). Tekstin voi lukea 
Raamatusta tai paperilta, johon se on kopioitu. Samalla muistiinpanoja voi merkitä 
kopioidun tekstin oheen tai erilliselle paperille. 

Raamattuhetki alkaa hetken hiljaisuudella ja/tai rukouksella/veisulla (esimerkiksi 
Taivaallinen Kuningas tai rukous Opetuksen edellä 8. säv.), jossa pyydetään Pyhän 
Hengen läsnäoloa. 

1. Sanan kuunteleminen 
Yksi ryhmästä lukee hitaasti käsillä olevan raamatuntekstin. Kuunnellessa kiinnitän 
huomioni sanaan tai lauseeseen, jolla on merkitystä juuri tänään. Hiljaisen mietiskelyn 
aikana voin alleviivata tekstistä tärkeäksi kokemiani sanoja tai lauseita. 

Ohjaaja pyytää osallistujia vuorotellen lukemaan ääneen sanat ja lauseet, jotka 
puhuttelivat tekstissä. Selitykset ja kommentit eivät ole tarpeen tai suositeltavia tässä 
vaiheessa. 

2. Toisten kuunteleminen 
Toinen ryhmän jäsen lukee hitaasti saman raamatuntekstin. Lukemista seuraa hetken 
hiljainen mietiskely. Hiljaisuudessa kysyn itseltäni: ”Mitä tämä teksti sanoo minulle juuri 
nyt?” 

Ohjaaja kutsuu osallistujia jakamaan ryhmälle oman ajatuksensa. On aika kuunnella 
toisia – ei keskustella tai väitellä. 

3. Toiminta ja rukous 
Kolmas ryhmän jäsen lukee vielä hitaammin saman raamatuntekstin. Kysymys kuuluu: 
”Miten vastaan tekstin herättämään ajatukseen teoissa ja rukouksessa?” 

Ohjaaja kannustaa osallistujia jakamaan raamatuntekstin pohjalta nousevan 
rukousaiheen tai pohdinnan. Tässä kohtaa jokainen osallistuja voi halutessaan vuorollaan 
ilmaista kiitoksen, katumuksen, rukoushuokauksen tai esirukouksen. Rukoukseen voi 
vastata sanomalla ”Aamen”. 

4. Päätös 
Ryhmä voi lopettaa raamattuhetken esimerkiksi Isä meidän -rukoukseen tai siunaukseen. 

Muistathan: On tärkeää, ettei raamattuhetken aikana aleta väitellä siitä, mitä ihmiset 
jakavat toinen toisilleen. Tässä lähestymistavassa annamme jokaisen osallistujan 
ajatusten tulla sanotuksi tasapuolisesti, eikä haittaa, vaikka osa asioista tulisi sanotuksi 
useammin kuin kerran. Harkitse, voisiko pienryhmä kokoontua poikkeusoloissa 

!



(esimerkiksi tiukat kokoontumisrajoitukset) verkon kautta ja siten tuoda 
raamatuntekstin ja rukouksen rikastuttavaksi osaksi seurakuntalaisten elämää. Ohjeet 
pohjautuvat Lectio Divina -raamatunlukutapaan. (Kevät 2021, Filantropia ry) 

Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:1–20 – Jeesus pesee opetuslasten jalat 
(Uuden testamentin käännös 2020) 

Pääsiäisjuhlan lähestyessä Jeesus tiesi, että hänen hetkensä oli tullut: hän siirtyisi 
tästä maailmasta Isän luokse. Hän oli rakastanut niitä, jotka tässä maailmassa 
olivat hänen omiaan, ja hän osoitti rakastavansa heitä loppuun asti. 

Jeesus ja oppilaat olivat illallisella. Paholainen oli jo mielessään päättänyt, että 
Simon Iskariotin poika Juudas antaisi Jeesuksen ilmi. 

Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä. Hän oli tullut Jumalan 
luota ja palaisi sinne takaisin. Niinpä hän nousi ja riisui päällysvaatteensa. Hän 
otti pellavaliinan ja kietoi sen vyötärölleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuvatiin ja 
alkoi pestä oppilaidensa jalkoja. Hän kuivasi jalat pellavaliinaan, jonka oli 
kietonut vyötärölleen. 

Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, Pietari kysyi häneltä: »Herra, sinäkö 
peset minun jalkani?» 
Jeesus vastasi: »Et vielä ymmärrä sitä, mitä teen. Myöhemmin ymmärrät kyllä.» 
Pietari sanoi: »Et varmasti pese jalkojani, et ikinä!» 
Jeesus vastasi: »Jos en pese sinua, ei sinulla ole paikkaa minun luonani.» 

»Älä sitten pese pelkkiä jalkoja», Pietari pyysi. »Pese myös kädet ja pää.» 
Tähän Jeesus vastasi: »Kylvyssä käynyt on jo puhdas; häneltä tarvitsee pestä vain 
jalat. Ja te olette puhtaita, ette tosin kaikki.» 

Jeesus näet tiesi, kuka ilmiantaisi hänet. Siksi hän sanoi, etteivät kaikki olleet 
puhtaita. Pestyään oppilaiden jalat Jeesus pukeutui ja kävi taas pöytään. 

Hän sanoi: »Ymmärrättekö te, mitä minä teille tein? Te kutsutte minua 
opettajaksi ja Herraksi, ja se on oikein: sehän minä olen. Jos siis minä, Herra ja 
opettaja, pesin teidän jalkanne, on teilläkin velvollisuus pestä toistenne jalat. 
Annoin teille esimerkin, jotta tekisitte samoin kuin minä tein teille. 

Minä vakuutan teille: palvelija ei ole suurempi kuin isäntänsä eikä lähettiläs 
suurempi kuin lähettäjänsä. Kun tiedätte tämän ja toimitte sen mukaisesti, olette 
onnellisia. En tarkoita teitä kaikkia. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Kirjoitusten 
on toteuduttava: ’Se, joka söi minun leipääni, alkoi potkia minua vastaan.’ 
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Sanon jo etukäteen, mitä tapahtuu. Kun se sitten tapahtuu, te tiedätte, että 
minä olen mikä olen. Minä vakuutan teille: Se, joka ottaa vastaan minun 
lähettilääni, ottaa vastaan minut. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan 
minun lähettäjäni.»
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