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Jeesus
Kristus teki

aina sitä
mikä oli

Jumalalle
otollista

Joh 8:25-29  

25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi 
heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille. 

26.  Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä 
tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on 
totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun 
maailman kuulla.”

27.  Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille 
Isästä. 

28. Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen 
Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä 
olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä 
sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; 
hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen 
sitä, mikä hänelle on otollista."



Luukas
5:12-16

12. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli 
mies, yltänsä pitalissa. Ja nähdessään Jeesuksen hän 
lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen: "Herra, jos 
tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa".
13. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi: "Minä 
tahdon; puhdistu". Ja kohta pitali lähti hänestä.
14. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja 
sanoi: "Mene, näytä itsesi papille, ja uhraa 
puhdistumisestasi, niinkuin Mooses on säätänyt, 
todistukseksi heille".
15. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja paljon 
kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen 
vaivoistansa.
16. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja 
rukoili.



Luukas
9:18,28,29

11:1

9:18. Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa 
rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa olivat hänen 
kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi: "Kenen kansa 
sanoo minun olevan?”

28. Noin kahdeksan päivää sen jälkeen kuin hän oli tämän 
puhunut, hän otti mukaansa Pietarin ja Johanneksen ja 
Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan.
29. Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö
muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat säteilevän
valkoisiksi.

11:1. Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli 
lakannut, sanoi eräs hänen opetuslapsistansa hänelle: 
"Herra, opeta meitä rukoilemaan, niinkuin Johanneskin 
opetti opetuslapsiansa."



Markus
6:31-33,

43-46

31. Niin hän sanoi heille: "Tulkaa te yksinäisyyteen, 
autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän". Sillä tulijoita ja 
menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään.
32. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan, 
yksinäisyyteen.
33. Ja he näkivät heidän lähtevän, ja monet saivat siitä 
tiedon ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja 
saapuivat ennen heitä.
…

43. Sitten he keräsivät palaset, kaksitoista täyttä 
vakallista, ja tähteet kaloista.
44. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 
viisituhatta miestä.
45. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan 
venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, 
Beetsaidaan, sillä aikaa kuin hän laski kansan luotansa.
46. Ja sanottuaan heille jäähyväiset hän meni pois 
vuorelle rukoilemaan.



Luukas
3:21,22

21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli 
saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni
22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa 
muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: 
"Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen 
mielistynyt".



Markus 
1:32-39

32. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin 
hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,
33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.
34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia 
tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut 
riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.
35. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti 
ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.
36. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, 
riensivät hänen jälkeensä;
37. ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: "Kaikki 
etsivät sinua".
38. Ja hän sanoi heille: "Menkäämme muualle, läheisiin 
kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä 
olen tullut".
39. Ja hän meni ja saarnasi heidän synagoogissaan koko 
Galileassa ja ajoi ulos riivaajat.



Luukas
6:12-16

12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle 
rukoilemaan; ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen 
Jumalaa.
13. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja 
valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin 
nimen:
14. Simonin, jolle hän myös antoi nimen Pietari, ja 
Andreaan, hänen veljensä, ja Jaakobin ja Johanneksen, ja 
Filippuksen ja Bartolomeuksen,
15. ja Matteuksen ja Tuomaan, ja Jaakobin, Alfeuksen
pojan, ja Simonin, jota kutsuttiin Kiivailijaksi,
16. ja Juudaan, Jaakobin pojan, sekä Juudas Iskariotin, 
josta tuli kavaltaja.



Johannes 
17. luku

1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja 
sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi 
kirkastaisi sinut;
2. koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, 
että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä 
olet hänelle antanut.
3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat 
sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä 
olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen…

18:1. Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois 
opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; 
siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa.



Getsemanen 
puutarha / 

Öljymäki

Matt 26:36-44
39. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja 
rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön 
minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, 
vaan niinkuin sinä".

Markus 14:32-42
35. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, 
että, jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi,
36. ja sanoi: "Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois 
minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä 
sinä!”

Luukas 22:39-46
41. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui 
polvilleen ja rukoili
42. sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä 
malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan 
sinun".



Lopuksi

1. Tessalonikalaiskirje 5:16-18

16. Olkaa aina iloiset.
17. Rukoilkaa lakkaamatta.
18. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se 
on Jumalan tahto teihin nähden 
Kristuksessa Jeesuksessa.



Rukoilkaa lakkaamatta

1. Tessalonikalaiskirje 5:17 


