
-vaeltajan merkintöjä

MATKALLA

Aikuiseen

USkoon

1. Johdanto
2. Kuka minä olen JA MITEN MINUSTA TULI MINÄ
3. RUKOUS, RAAMATTU, USKON KIELI
4. SyMBOLIT, kaste ja ehtoollinen
5. jumalanpalvelus, minä kristittynä
6. aikuinen usko



Kuka minä olen

Miten minusta

 tuli minä?

Valokuvia

elämäni

varrelta

miltä

 lumi tuntui

jaloissa,

kun olin

lapsi?



OMA NIMEni TARINA

SInä olet minut

nimeltä kutsunut.

Käsieni ihoon minä

olen

sinut piirtänyt.

Jes. 43:1

Jes. 49:16



Tässä ja nyt
Mitä tapahtuu juuri nyt?

Elämäni kysymykset



Onko tällä hetkellä olevat 

elämän kysymykseni tulleet 

aiemmin esiin?

Miten minusta tuli

minä?



MiNKÄLAISIA

KesKUSTELUJA elämänI

käännekohdisTa

MUISTAN?

Mitä vanhempani sanoivat?

Mihin maailmani rajoittui?

Mikä oli tärkeää?

Mikä oli minulle tärkeää?



RUKOUS

Minkälainen oli lapsuuteni iltahetki?

Oliko iltarukousta?

Ilta on hetki, kun ihminen on ihan

yksin- mitä se tarkoittaa?

Mitä toivon?

Miten sydämeni

kaipaus on muuttunut

ajan myötä?

Tee ristinmerkki

 kosketa otsaasi,

rintaasi ja vasenta ja

oikeaa olkapäätäsi ja

siunaa näin pään

ajatukset, sydämen

tunteet ja kätten

teot. 



KESKUSTELUT

NYT

Mistä ihmiset

ympärilläni puhuvat?

Mikä on tärkeää?

Mikä on minulle tärkeää?

Mitä toivon merkkejä

näet kävellessäsi

kadulla?

Hymyjä, auttamista...



Minua

puhuttelee

Lempirunoni Lempiaforismini

LempiraamatunkohtiaNI



RAAMATUN

KASVUKERTOMUKSIA

KENEN TARINA

PUHUTTELEE?

KENESTÄ

HALUAISIN KUULLA LISÄÄ?



Minulle vaikeita

uskonnollisia sanoja

ovat....

MitÄ ne merkitsevät?

USKON KIELI

 
Kieli tuntuu usein riittämättömältä, kun yritämme puhua Jumalasta. Miten

puhua jostakin, joka ylittää kaiken näkyvän?



TÄSTÄ HALUAN TIETÄÄ

ENEMMÄN

Jeesus

Raamattu

Synti

Kuolema



Usko

Miltä nämä sanat kuulostavat?

Mitä niistä tulee mieleen?

LUOJA

LUNASTAJA

PYHITTÄJÄ

Missä kohtaa elämässäni olen huomannut

näiden vaikutuksen tai poissaolon?



MITEN JUMALA

PUHUU?

Seuraa minua!

Luuk. 9:59

Älä pelkää, minä olen lunastanut

sinut. Minä olen sinut nimeltä

kutsunut, sinä olet minun.

 (Jes. 43:1)

Millä sanoilla Jumala

puhuu minulle tänään?



MITEN MINÄ PUHUN

TOISILLE?

Miten haluaisin, että

minulle puhutaan?

Mitä tunteita puheeni välittää,

kuuntelenko, huomioinko muita,

tulenko ymmärretyksi?



MITÄ AJATUKSIA

HERÄTTÄVÄT

SEURAAVAT

PUHETAVAT:

kieltää

komentaa

kutsua

pyytää

rohkaista 

kannustaa 

keskustella 

neuvotella

anoa

kysyä

kiittää



Herra, sinä olet minut tutkinut,

sinä tunnet minut.

Missä olenkin, minne menenkin,

sen sinä tiedät,

jo kaukaa sinä näet aikeeni.

 Kuljen tai lepään, kaiken olet

mitannut,

perin pohjin sinä tunnet minun

tekemiseni.

Kielelläni ei ole yhtäkään

sanaa,

jota sinä, Herra, et tuntisi.

 Sinä suojaat minua edestä ja

takaa,

sinä lasket kätesi minun

päälleni.

Sinä tiedät kaiken. Se on

ihmeellistä, siihen ei

ymmärrykseni yllä.

PSALMISTA 139

MINUN OMA PSALMINI



Isä meidän, joka olet taivaissa.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin

taivaassa.

Anna meille tänä päivänä meidän

jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille meidän syntimme

anteeksi,

niin kuin mekin anteeksi annamme

niille,

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima

ja kunnia iankaikkisesti. 

Aamen.

Valitse yksi pyyntö.

Mitä se merkitsee?

Miten rukouksen vuorovaikutus vaikuttaa minuun?

ISÄ MEIDÄN



SYMBOLIT

MIKÄ ON MINULLE

TÄRKEÄ 

ELEMENTTI JA MIKSI?



"MINÄ OLEN

MAAILMAN

VALO"



Kerran saatu kaste kantaa läpi koko elämän. Kasteen liitto on varma
silloinkin, kun uskomme horjuu. Kun turvaamme kasteen armoon, meidän ei
tarvitse omin voimin tehdä parannusta. Pyhä Henki kitkee meistä joka päivä

itsekkyyttämme ja herättää meissä uutta uskoa ja rakkautta. Kaste antaa
meille rohkeuden sekä elää että kuolla.

(KATEKISMUS)

KASTE
Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen. Tämä armo

annetaan kaikille, myös lapsille. Jeesus käski tuomaan lapsia luokseen, koska
Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen. Vanhemmat tuovat lapsen
kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen

arvo ei riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko
meissä.

(KATEKISMUS)

Mitä 

kaste 

tarkoittaa 

minulle

tänään?



Niin usein kuin siitä juotte,

tehkää se minun muistokseni.

EHTOOLLINEN

YHTEYDEN ATERIA
MUISTOATERIA

ANTEEKSIANTAMISEN VAHVISTAMINEN
Mitä ehtoollinen tarkoittaa minulle?



USKONTUNNUSTUS

Minä uskon Jumalaan,

Isään, Kaikkivaltiaaseen,

taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,

Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,

joka sikisi Pyhästä Hengestä,

syntyi neitsyt Mariasta,

kärsi Pontius Pilatuksen aikana,

ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,

astui alas tuonelaan,

nousi kolmantena päivänä kuolleista,

astui ylös taivaisiin,

istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella

ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,

pyhän yhteisen seurakunnan,

pyhäin yhteyden,

syntien anteeksiantamisen,

ruumiin ylösnousemisen

ja iankaikkisen elämän.

Mitä merkityksiä ja symboleja

uskontunnustus sisältää?

Kenelle kolminaisuuden 
persoonalle osoitan rukoukseni?



Liturgiset

värit
Mistä väreistä itse pidän, mistä en?

Mitä värit merkitsevät?

Minkä värinen on sieluni?

Onko minussa läsnä useita värejä yhtäaikaa?

Valkoinen kuvaa iloa, kiitosta, puhtautta ja autuutta. Se on myös Jumalan,=
Kristuksen, taivaan enkelien ja pyhien symboli. Valkoinen on käytössä kirkon juhla-

aikoina.

Punainen on veren, tulen ja tunnustuksen väri. Sitä käytetään myös Pyhän Hengen ja=
Kristuksen tunnustamisen symbolina ja on näiden päivien väri.

Vihreä kuvaa toivoa ja iankaikkista elämää, mutta on myös elämän väri. Kirkon arki
on vihreää. 

Violetti on katumuksen, odotuksen ja parannuksen väri. Violettia käytetään=
odottaessa juhlaa, paaston ja adventin aikana.



JUMALANPALVELUS

Mitä näin?

Mikä tuoksui?

Mikä tuntui?

Mikä ihmetytti?

Mikä rauhoitti?

Mikä vaivasi?

Mikä etäännytti?

Mitä haluaisin itse tehdä?

Missä istuin ja miksi?



JUHLAPYHÄT

Minun vuoteni

Mitkä ovat minulle tärkeät pyhät ja juhla?

Miksi? Mikä tekee juhlan?



Lue jouluevankeliumi.

Mitä sanoa raskaana olevalle Marialle? 

Entä miten rohkaista Joosefia?

Kenen kohtalo pääsiäisen tarinassa puhuttelee ?

 Ystävänsä pettävä Juudas? Lapsensa menettävä Maria?

Jeesuksen ensimmäisenä kohtaamat naiset? 



MINÄ

KRISTITTY?

MISSÄ OLEN HYVÄ?

ikioma armolahjani

MITEN VOIN JAKAA 

HYVÄSTÄNI MUILLE?



OIVALLUKSET



AIKUINEN

USKO

VAPAUTEEN KRISTUS
MEIDÄT VAPAUTTI.

Gal. 5:1

Suunnittele oma

rukoushetki.

Mitkä ovat sinulle

tärkeitä elementtejä?


	MATKALLAAikuiseenUSkoon
	-vaeltajan  merkintöjä
	Kuka minä olen
	M iten minustatuli minä?
	Valokuviaelämänivarrelta miltälumi tuntuijaloissa,kun olinlapsi?
	OMA NIMEni TARINA
	SInä olet minutnimeltä kutsunut.
	Jes. 43:1
	Käsieni ihoon minäolensinut piirtänyt.
	Jes. 49:16
	Tässä ja nyt
	Mitä tapahtuu juuri nyt?Elämäni kysymykset
	Miten minusta tuliminä?
	Onko tällä hetkellä olevatelämän kysymykseni tulleetaiemmin esiin?
	MiNKÄLAISIAKesKUSTELUJA elämänIkäännekohdisTaMUISTAN?
	 RUKOUS
	Mitä t oivon?Miten sydämenikaipaus on muuttunutajan myötä?
	KESKUSTELUTNYT
	Minuapuhuttelee
	LempirunoniLempiaforismini
	LempiraamatunkohtiaNI
	RAAMATUNKASVUKERTOMUKSIA
	USKON  KIELI
	Minulle vaikeitauskonnollisia sanojaovat....
	MitÄ ne merkitsevät?
	TÄSTÄ HALUAN TIETÄÄENEMMÄN
	Usko
	LUOJALUNASTAJAPYHITTÄJÄ
	Missä kohtaa elämässäni olen huomannutnäiden vaikutuksen tai poissaolon?
	MITEN JUMALAPUHUU?
	Seuraa minua!Luuk. 9:59 
	Älä pelkää, minä olen lunastanutsinut. Minä olen sinut nimeltäkutsunu t, sinä olet minun.(Jes. 43:1)Millä sanoilla Jumalapuhuu minulle tänään?
	MITEN MINÄ PUHUNTOISILLE?
	Miten haluaisin, ettäminulle puhutaan?
	MITÄ AJATUKSIAHERÄTTÄVÄTSEURAAVATPUHETAVAT:
	kieltääkomentaakutsuapyytäärohkaistakannustaakeskustellaneuvotellapyytääanoakysyäkiittää
	MINUN OMA PSALMINI
	ISÄ MEIDÄN
	SYMBOLIT
	MIKÄ ON MINULLETÄRKEÄ ELEMENTTI JA MIKSI?
	"MINÄ OLENMAAILMANVALO"
	KASTE
	Mitä kaste tarkoittaa minulletänään?
	EHTOOLLINEN
	Niin usein kuin siitä juotte,tehkää se minun muistokseni.
	YHTEYDEN ATERIAMUISTOATERIAANTEEKSIANTAMISEN VAHVISTAMINEN
	Mitä ehtoollinen tarkoittaa minulle?
	USKONTUNNUSTUS
	Mitä merkityksiä ja symbolejauskontunnustus sisältää?
	Kenelle kolminaisuuden persoonalle osoitan rukoukseni?
	Liturgisetvärit
	Mistä väreistä itse pidän, mistä en?Mitä värit merkitsevät?
	JUMALANPALVELUS
	Mitä näin?Mikä tuoksui?Mikä tuntui?Mikä ihmetytti?Mikä rauhoitti?Mikä vaivasi?Mikä etäännytti?Mitä haluaisin itse tehdä?Missä istui n ja miksi?
	JUHLAPYHÄT
	Minun vuoteni
	Mitkä ovat minulle tärkeät pyhät ja juhla?Miksi? Mikä tekee juhlan?
	Lue jouluevankeliumi.Mitä sanoa raskaana olevalle Marialle? Entä miten rohkaista Joosefia?
	MINÄKRISTITTY?
	MISSÄ OLEN HYVÄ?ikioma armolahjaniMITEN VOIN JAKAA HYVÄSTÄNI MUILLE?
	OIVALLUKSET
	AIKUINENUSKO
	Suunnittele omarukoushetki.Mitkä ovat sinulletärkeitä elementtejä?

