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RAKASTA JUMALAA – 

PIDÄ YHTEYTTÄ YLÄKERTAAN  

I Tutki  
 

Hengellisen kasvualueen määritelmä:  

Vaalii tietoisesti elävää suhdetta Jumalaan ja elää päivittäin nöyrässä yhteydessä Häneen puhu-
malla Jumalalle, kuuntelemalla Jumalaa sekä pyrkimällä tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. 

Hengellisen kasvualueen kuvaus:  

Jumala käyttää Raamatussa yllättävää sanaa kuvaamaan hänen ja Abrahamin keskinäistä suhdet-
ta. Hän viittaa Abrahamiin ”ystävänään” (Jes. 41:8). Samoin Jeesus halusi maanpäällisen elä-
mänsä lopulla lähimpien seuraajiensa tietävän, kuinka paljon hän arvosti heidän ystävyyttään: 
”En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystä-
vikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut.” (Joh. 15:15).  

Aito Kristuksen seuraaminen tarkoittaa aidon jumalasuhteen vaalimista ja kokemista. Siihen kuu-
luu kyllä kunnioitus, Jumalan pelko ja palvonta, mutta ainutlaatuiseen läheisyyteen Jumalan 
kanssa pääsemme keskustelemalla ja viettämällä aikaa hänen kanssaan päivittäin. Tätä lähei-
syyttä voimme vaalia rukouksen ja Raamatun luvun kautta. Ilman tietoista panostusta se voi 
muuttua etäiseksi kuten mikä tahansa ihmissuhde. 

Kun otamme tietoisesti tavaksemme puhua Jumalalle ja kuunnella häntä, yhteytemme häneen 
kehittyy jatkuvaksi ja eläväksi arjenkin keskellä. 

 

Kasvualueen toteutumisen hedelmää henkilökohtaisessa elämässä: 

• Pitää yhteyttä Jumalaan lukemalla Raamattua päivittäin 

• Pitää yhteyttä Jumalaan keskustelemalla hänen kanssaan rukouksessa päivittäin 

• Etsii Jumalan tahtoa ja näkemystä kaikilla elämän alueilla 

• Kertoo elämänsä vaikeudet ja kiitoksen päivittäin Jumalalle 
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Tutki Raamatusta 

Pyydä Jumalaa puhumaan sinulle alla olevien raamatunkohtien kautta. Lue sitten jokainen raa-

matunkohta useita kertoja. Jotkut jakeet todennäköisesti puhuttelevat sinua, jotkut eivät. Kir-

joita muistiin huomioitasi kohdasta ja ajatuksia, joita pohdintakysymys herättää. Mihin huomiosi 

kiinnittyy jakeissa? Mitä asioita se paljastaa omasta elämästäsi? Vastaa vain niihin kysymyksiin, 

jotka aidosti puhuttelevat sinua! Älä yritä kirjoittaa kaikista kohdista.  

Joosuan kirja 1:1-9 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Joosuaa innostettiin mietiskelemään Jumalan Sanaa päivin ja öin. Kun mielesi on 
vapaalla, mitä ajattelet? 

 
 
 

1. Samuelin kirja 3 (erityisesti 3:19) 

Huomioita:  

 
 
 

Pohdittavaa: Raamattu kertoo, että Herra oli Samuelin kanssa eikä antanut Samuelin sanojen 

“varista maahan” (KR1933/38). Millaisia ovat keskustelusi Jumalan kanssa? Ovatko ne tietoisia, 

päämäärättömiä, aitoja, pakotettuja, epäkunnioittavia vai suunnitelmallisia? Miten helppoa si-

nun on uskoa, että Jumala kuuntelee sinua? 

 
 
 

1. Kuninkaiden kirja 19:10-13 

Huomioita:  

 
 
 

Pohdittavaa: Elia ei kuullut Jumalaa maanjäristyksessä tai tuulessa vaan hiljaisessa huminassa. 
Kuinka hyvä olet hiljentymään Jumalan edessä? Paljonko luot elämääsi tilaa Jumalan etsimiseen 
ja Jumalan läsnäolon tuntemiseen?  

 
 
 

Sananlaskujen kirja 2:1-5 

Huomioita:  
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Pohdittavaa: Salomo kuvaa hyvin päämäärätietoista Jumalan etsimistä ja hänen tuntemisensa 
tavoittelua. Kuinka määrätietoisesti sinä pyrit etsimään ja tuntemaan Jumalaa? 

 
 

Johanneksen evankeliumi 10:27 

Huomioita:  

 

 

Pohdittavaa: Jeesus sanoi ”Minun lampaani kuulevat ääneni”. Miten sinä kuulet Jumalan äänen? 
Kuinka avoin olet kuulemaan häntä elämäsi vaiheissa?  

 
 
 

Johanneksen evankeliumi 17:3 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Jeesus kuvaa elämää Jumalan tuntemisena.  Jos Jumalan tuntemista kuvattaisiin 
jatkumolla “ventovieraat” ––– “läheiset ystävät”, mihin sijoittuisit? Miten vaalit ystävyyttä Juma-
lan kanssa tänään?   

 
 
 

Kirje filippiläisille 3:7-11 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Paavali heitti roskana (alkukielellä sontana) pois kaiken, mikä esti häntä tuntemas-
ta Kristuksen. Mikä estää sinun elämässäsi läheisen suhteen Jeesukseen? Mistä sinun kenties tulisi 
luopua voittaaksesi omaksesi Kristuksen ja elääksesi yhä syvemmin yhteydessä häneen?  

 

 

 

2. kirje Timoteukselle 3:16-17 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Paavali opettaa, että Pyhät kirjoitukset ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutukses-
ta (alkukielellä ”Jumalan henkäyttämiä”). Miten paljon hyödynnät tällä hetkellä Raamatun tarjo-
amia mahdollisuuksia?  

 
 
 



 

4 

1. Johanneksen kirje 1:3 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Miten voisit lisätä ja vahvistaa yhteyttäsi Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen kanssa, mistä tämä jae puhuu?  

 

 

 

Johanneksen ilmestys 3:20 

Huomioita:  

 
 

Pohdittavaa: Jos Jeesus koputtaisi oveesi, miten vastaisit? Jätätkö hänet ulkopuolelle, raotatko 
ovea eteiseen asti vai otatko hänet sisään ja aterioit hänen kanssaan?  

 
 
 

Laita käytäntöön   

Mitä käytännön askeleita voit ottaa sen pohjalta, mitä tämän Raamatun tutkiskelun kautta olet 
oppinut jumalasuhteen vaalimisesta? Voit kirjoittaa muistiin myös muiden ryhmäsi jäsenten 
huomioita ja oivalluksia, joita haluat soveltaa omaan elämääsi. 

● 

● 

● 

  

Ydinjakeet: 

Ydinjakeiden idea on auttaa sinua muistamaan keskeisiä Raamatun totuuksia. Voit opetella ne 

ulkoa tai kirjoittaa muistiin esim. vessan peiliin tai muualle, mistä näet ne päivittäin. Halutessa-

si voit valita omaksi ydinjakeeksesi jonkin toisen tähän teemaan liittyvän kohdan.  

Markus 12:30  

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.  

Johannes 17:3  

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka 

olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.  
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