
Kristuskeskeinen Raamatun lukuohjelma 

Osa 1 

Johdanto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Omistus (vrt Luuk 1:1–4) 

Arvioisa Sanan lukija,  

Jo monet ovat ryhtyneet työhön ja laatineet Raamatun lukijoille ja kuulijoille kirjoituksia ja puheita, niistä asi-

oista, jotka aikoinaan ovat tapahtuneet, sen mukaan kuin meille ovat Pyhässä Raamatussa kertoneet ne, jotka 

alusta alkaen olivat silminnäkijöitä ja joista tuli sanan palvelijoita 

Niin olen nyt minäkin, otettuani kaikesta tarkan selon päättänyt laatia yhtenäisen esityksen sinua 

varten, kunnioitettu Raamatun lukija, jotta tietäisit, kuinka luotettava sinulle annettu opetus on. 

Ohjelman esitystapa ja lukuohjeita 

 Pääosa teksteistä luetaan Raamatusta Niiden viitteet näkyvät Sinisellä Vahvennettuna.   Osa tekstistä voidaan 

lukea tästä lukuohjelmasta. Tällöin viite on (suluissa pienemmällä fontilla) luettavan kappaleen lopussa. Mahdolliset rin-

nakkaisten tekstienviitteet merkitään hakasuluilla. Yhdistetyissä teksteissä (s. 6) ovat värikoodit eri evankeliumeille. 

Messias -profetiat ovat punaisella ja pienemällä fontilla liitettynä siihen Ut:n tekstiin, jossa se toteutuu.  

Ke 22.12. Jeesuksen Kristuksen,  
Jumalan Pojan evankeliumin alku 
(Mark 1;1) 

Alussa oli Sana.  
Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala.  
Hän oli alussa Jumalan luona.  

Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ilman häntä ei ole 

syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli 

elämä, ja elämä oli ihmisten valo.  (Joh 1:1–4). 

Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,  

oli tulossa maailmaan (Joh 1:9) 

*Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me 

katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta 

kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältään (Joh 1:14) 

Profetiat Johannes Kastajan ja Sanan tulosta 
Katso, minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni 
tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Herra, jota te etsitte 
ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra 
Sebaot.  (Mal 3:1) 
Katso Ennen kuin Herran päivä tulee, suuri ja pelottava, 

minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää jälleen 

isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän 

isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata ja vihkisi sitä 

tuhon omaksi.  

(Mal 3:23–24 /käännös-92 tai Mal 4:5–6/ käännös 1933–38)  

Hän kääntää monet Israelin lapsista Herran, heidän 

Jumalansa, puoleen. Hän kulkee Herran edellä Elian 

hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet 

lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mie-

lenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Her-

raa varten valmistautunut.” (Luuk 1:16–17). 

Luuk1:5–25 Enkeli ilmoittaa Johannes 

  Kastajan syntymän 

Luuk 1:57–80 Johannes Kastaja syntyy 

To 23.12. Messias tulee 

Luuk 1:26–56  

Enkeli kertoo Jeesuksen syntymän neitsyelle 

ja unessa Joosefille (Matt 1:18–25) 

Jeesuksen, Kristuksen syntyminen tapahtui näin  

Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi en-

nen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli ras-

kaana Pyhästä Hengestä  

 Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas 

eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kai-

kessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef 

tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, 

joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa 

Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, 

on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun 

on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelas-

taa kansansa sen synneistä.”  

Pankoon Israel toivonsa Herraan, sillä hänen luonaan on 

armo ja hänen luonaan on täysi lunastus. Hän lunastaa Is-

raelin kaikista sen synneistä (Ps 130:7–8) 

Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, 

jonka Herra on puhunut profeetan kautta: ”Katso, neit-

syt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle an-

netaan nimeksi Immanuel”  

– se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.  

Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee ras-

kaaksi, synnyttää Pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel 

(Jes 7:14) 

Unesta herättyään Joosef teki niin kuin herran enkeli 

oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuiten-

kaan yhtynyt vaimoonsa ennen kuin hän oli synnyttä-

nyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus 
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Pe 24.12. Jeesus syntyy;  

Seitsemän ”Jouluevankeliumia”  
  
”Jesajan jouluevankeliumi”  

Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu.  

Hänen hartioillaan on Herraus, ja hänen nimensä on 

Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Lunastaja,  

Inkaikkinen Isä. Rauhanruhtinas (Jes 9:5) 

2) Luukas 2: 1–20 Jeesuksen syntymä 
3) Mutta kun aika oli täyttynyt Jumala lähetti Poikansa, 

naisesta syntyneen lain alaiseksi syntyneen lunasta-

maan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lap-

sen asemaan. (Gal 4:4–5) 

4) Mutta Isain kannosta nousee verso. Ja vesa puh-

keaa sen juurista (Jes 11:1; Jer 23:5; Room 15:12) 

5)Tahdon ilmoittaa, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi 

minulle: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä 

sinut synnytin. (Ps 2:7) 

6) Uhria ja lahjaa et sinä tahtonut, mutta kehon sinä 

minulle valmistit (Hebr 10:5) 

7) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän 

antoi ainutsyntyisen Poikansa… (Joh 3:16) 

----------------------------------------------------- 

 La 25.12. Jeesuksen sukuluettelot  

 
Luuk 3:23–38 
Luettelo Jeesuksesta Adamiin ja Jumalaan 
 
Matteuksen mukaan (Matt 1:1–17) 

Huom. Matteuksen evankeliumissa on neljä äitiä.  

Heistä luetaan tässä lukuohjelmassa 25.–27. 12. 
Jeesuksen Kristuksen, Aabrahamin pojan, Daavidin 
pojan sukuluettelo. (Matt 1:1)  
Jumalan lupaus Aabrahamille: (1 Moos 22:15; 17–18) 

Herran enkeli huusi uudestaan taivaasta Aabrahamille: 

Minä totisesti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesi lukui-

saksi kuin taivaan tähdet tai merenrannan hiekkajyvät ja si-

nun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Sinun sieme-

nessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan 

päällä, koska sinä kuuntelit minun ääntäni.  

Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille 
Juuda ja tämän veljet. (Matt 1:2)  
Juudalle ja Tamarille syntyivät Peres ja Serah  

1.  Moos 38  

Matt 1:3–4.Sukuluettelo Juudasta Salmoniin 

Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei tuomarinsauva hänen jal-

kojensa välistä ennen kuin tulee hän, jolle se kuuluu ja jota 

kansat tottelevat (1, Moos 49:10)   

Hän hallitsee kuninkaana Jaakobin sukua ikuisesti, 

eikä hänen valtakunnallaan ole loppua (Luuk 1:33) 

Su 26.12. Rahab ja Ruut,  

Jeesuksen sukupuun äitejä (Matt 1:5–6) 

Salmonille ja Rahabille syntyi Booas 

Joos 2:1–14; Joos 6:22–25 (Rahabin tarina) 

Boakselle ja Ruutille syntyi Oobed,  

Ruutin kirja  

Oobedille syntyi Iisai ja Iisaille Daavid, kuningas. 

 

 

Ma 27.12. Daavidista Jeesukseen 

Daavidin siemen pysyy ikuisesti ja hänen valtaistuimensa 

on niin kuin aurinko minun edessäni (Ps 89:37) 

 Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman 

Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hä-

nen isänsä, valtaistuimen (Luuk 1:32) 

2.Sam 11–12 Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli 

Uurian vaimo. 

Matt 1:7–9 Sukuluettelo Salomosta Hiskiaan 

Jes 36–39 (Hiskian elämän vaiheet) 

Matt 1:10–11 Hiskiasta Babylonian aikaan   

Matt 1: 12–17  

Babyloniaan siirtämisestä Jeesukseen 

----------------------------------------------------- 

 

Ti 28.12. Itämaan tietäjät  

Matt 2:1–12 Betlehem 

Mutta sinä Betlehem Effata olet vähäinen Juudan sukujen 

joukossa. Sinusta tulee minulle hän, joka on hallitsija Isra. 

elissa. Jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa 

ajoissa. Sen tähden hän antaa heidät alttiiksi siihen aikaan 

asti, kunnes synnyttäjä synnyttää. Silloin hänen jäljellejää-

neet veljensä palaavat israelilaisten luo.  

(Miika 5:1–2) 

Matt 2:13–18 pako Egyptiin. Lastensurma 

Näin sanoo Herra: Kuule; Raamasta kuuluu valitus, katkera 

itku. Raakel itkee lapsiaan, eikä huoli lohdutuksesta surus-

saan lastensa tähden, sillä heitä ei enää ole.  

(Jer 31:15) 

Matt 2:19–23 Paluu Egyptistä 

• Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä ja Egyptistä 

minä kutsuin poikani, (Hoosea 11:1). 
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Vuoden viimeiset päivät (29.–31.12) perehdytään 

kolmeen keskeiseen Jumalan luonteeseen  

ohje:  

• Lue ne ja mieti rukouksessa päivän teemaa.  

• Mitä ajatuksia ja tunteita tulee mieleen? 

• Etsi muita Raamatun tekstejä tästä teemasta?  

 

Ke 29.12. KAIKKIVALTIAS JUMALA 

• Totisesti, Jumala ei tee väärin. Kaikkivaltias 

ei vääristä oikeutta. (Job 34:12) 

• ”Kaiken on Isäni uskonut minun haltuuni. Poi-

kaa ei kukaan muu tunne kuin Isä ja Isää ei 

kukaan muu tunne kuin Poika ja se, jolle 

Poika tahtoo hänet ilmoittaa ” (Matt 11:27) 

• ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 

maan päällä” (Matt 28:18) 

• Joh 1:16–17 

• Ps 67 

• Dan 7:14 

To 30.12. RAKKAUS 
• Rakkauden kaksoiskäsky 

• Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydä-

mestäsi, koko sielullasi ja kaikella voimallasi  

(5. Moos 6:5) …ja kaikella ymmärrykselläsi ja 

lähimmäistä niin kuin itseäsi (Luuk 10:27) 

• Jumala on rakkaus (1. Joh 4:7–10) 

• Rakkaani, rakastakaamme toinen tois-

tamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokai-

nen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja 

tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne 

Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä il-

mestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala 

lähetti ainoan Poikansa maailmaan, että me 

eläisimme hänen kauttansa.  

• Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakas-

timme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti 

meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme 

sovitukseksi. 

•  Eroottinen rakkaus (Sulhanen ja morsian)  

Korkea veisu / Laulujen laulu 

•  Rakkaus avioliitossa; Ef 5;22–33 

•  Veljesrakkaus: Ps 133; Room 13:8–10 

• Lähimmäisenrakkaus / Luuk 10:30–37      

• Vihollisrakkaus: Matt 5:44–48 

 (Luuk 6; 27–36) 

 

 

Pe 31.12. 2021 AIKA, IKUISUUS 
 

• Saarnaaja 1–5:6  

Ajallisen elämän tarkoitusta etsimässä 

 

• Hänessä luotiin kaikki mikä on taivaissa ja 

maan päällä, näkyvät ja näkymättömät oli-

vatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituk-

sia tai valtoja, Kaikki on luotu hänen kauttaan 

ja häneen. Hän on ennen luomakuntaa. 

(Kol 1:16–17) 

 

•  Minä olen A ja Ö, alku ja loppu, sanoo 

Herra Jumala. Hän, joka on, joka oli ja joka 

on tuleva, Kaikkivaltias (Ilm 1:8) 

 

• Maailmassa hän oli ja maailma oli hänen 

kauttaan syntynyt mutta maailma ei häntä 

tuntenut. Hän tuli omaan maahansa, mutta 

hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. 

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän 

antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, 

jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole 

syntyneet verestä, eivät lihan, eivätkä miehen 

tahdosta vaan Jumalasta. (Joh 1:10–13) 

 

• Johannes todisti hänestä ja huusi;  

”Tämä on se mistä minä sanoin: Se, joka 

tulee minun jäljestäni, on minua edellä, 

sillä hän on ollut ennen minua.” (Joh 1:15) 

 

• Ps 90 Elämän lyhyys ja Jumalan ikuisuus 

 

• Ps 136… armosi pysyy iankaikkisesti 

 

• ”Herra omisti minut tiensä alussa, muinai-

suudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mi-

tään. Iankaikkisuudesta minä olen ollut, 

alusta asti ennen kuin maata olikaan.   

(Snl 8:22–23) 

 

• Tämä yksi asia älköön kuitenkaan olko 

teiltä salassa, rakkaani:  

Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat 

vuotta kuin yksi päivä. (2. Piet 3:8) 

  

Vuosi 2021 päättyy 



 
Laatinut  Kristuskeskeinen 
Arto Siitonen 4 Raamatunlukuohjelma  
 

 

La 1.1.2022 Maailman luominen  

 1 Moos 1–2    

Jeesuksen ympärileikkaus ja lapsuus 

 Luuk 2:21–52  

---------------------------------------------------------------- 

Su 2.1. 2022 

Syntiinlankeemus 1 Moos 3–5.  

Johannes kastaa parannukseen  

(Luuk 3:1–18; Matt 3:1–12; Joh 1:6–8;19–28) 

Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena – 

kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, Herodes 

Galilean neljännesruhtinaana, hänen veljensä Filip-

pos Iturean ja Trakonitiksen neljännesruhtinaana ja 

Lysanias Abilenen neljännesruhtinaana ja kun Han-

nas ja Kaifas olivat ylipappeina – tuli Jumalan sana 

erämaassa Johannekselle, Sakariaan pojalle. 

(Luuk 3:1–3) [Joh 1:6] 

 Hän vaelsi kaikkialla Jordanin ympäristössä ja 

saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saa-

miseksi, niin kuin on kirjoitettu profeetta Jesajan sa-

nojen kirjassa  

”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. 

Juuri hänestä profeetta Jesaja puhui sanoessaan” 

(Matt 3:1–3)  [Luuk 3:4–5]Huutavan ääni kuuluu: ”Raivat-

kaa autiomaahan tie Herralle. Tasoittakaa arolle valtatie 

meidän Jumalallemme (Jes 40:3).  

Niin kaikki saavat nähdä Jumalan lähettämän pelas-

tustyön (Luuk 3:6) 

Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillä 

nahkavyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja 

luonnonhunaja. Hän kastoi heidät Jordanissa, kun he 

tunnustivat syntinsä. Hänen luokseen tuli paljon ihmi-

siä Jerusalemista ja kaikkialta Juudean ja Jordanin 

ympäristössä (Matt 3:4–6) 

 

Ihmisten synnintunto  

Ihmiset kysyivät häneltä: ”Mitä meidän siis pitää 

tehdä?” Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, an-

takoon toisen sille, joka on ilman, ja se, jolla on ruo-

kaa, tehköön samoin.” Myös publikaaneja tuli kastet-

tavaksi, ja he kysyivät häneltä: ”Opettaja, mitä meidän 

pitää tehdä?” Hän sanoi heille: ”Älkää vaatiko enem-

pää kuin teille on säädetty.” Myös sotilaat kysyivät hä-

neltä: ”Entä mitä meidän pitää tehdä?” Hän vastasi: 

”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään vaan 

tyytykää palkkaanne. (Luuk 3:10–14) 

Johanneksen todistukset  

 

Kastettaville (1) 

Kun kansa oli odotuksen vallassa ja kaikki ajattelivat 

sydämessään, mahtoiko Johannes olla Kristus, Jo-

hannes vastasi kaikille ja sanoi ”Minä kastan teidät ve-

dessä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en 

kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. 

Hän kastaa teidät pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä 

on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatan-

tereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta 

ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan 

sammu. (Luuk 3:15–17) [Matt 3:11–12] 

 

Fariseuksille ja saddukeuksille (2) 

 Mutta nähdessään väkijoukossa monien fariseus-

ten ja saddukeusten tulevan kasteelle, Johannes sa-

noi: ”Te kyykäärmeiden sikiöt! Kuka on neuvonut teitä 

pakenemaan tulevaa vihaa? Tehkää siis hedelmää, 

jossa kääntymyksenne näkyy, älkääkä ruvetko ajatte-

lemaan: ’Onhan Abraham meidän isämme.’ Minä sa-

non teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lap-

sia Abrahamille. Kirves on jo pantu puiden juurelle. 

Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan 

pois ja heitetään tuleen.” (Matt 3:7–10) ; [Luuk 3:7–9] 
 

 Kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja 

leeviläisiä kysymään: ”Kuka sinä olet?” Johannes tun-

nusti eikä kieltänyt. Hän tunnusti: ”En minä ole Kris-

tus.” He kysyivät häneltä: ”Kuka sitten, oletko sinä 

Elia?” Hän sanoi: ”En ole.” ”Se profeettako olet?” Hän 

vastasi: ”En.” Niin he sanoivat hänelle: ”Sano kuka 

olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka lähet-

tivät meidät. Mitä sanot itsestäsi” Johannes vastasi: 

”Minä olen ääni, joka huutaa erämaassa” Hän tuli to-

distajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat 

siihen Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja 

hän oli. (Joh 1:7–8 ;19–24)            

 Lähetetyt olivat fariseuksia ja he kysyivät häneltä: 

”Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, et Elia etkä se 

profeetta?” Johannes vastasi heille: ”Minä kastan ve-

dessä, mutta teidän keskellänne on hän, jota te ette 

tunne. Hän tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton 

edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.” Tämä ta-

pahtui Betaniassa, Jordanin toisella puolella, jossa 

Johannes oli kastamassa.”. (Joh 1:25–28)            

Monilla muillakin tavoin Johannes kehotti kansaa ju-

listaessaan evankeliumia.” (Luuk 3:18) 
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 Ma 3.1. 2022  

Arkki ja vedenpaisumus 1. Moos 6–9 

Jeesuksen kaste ja Pyhä Henki  

 Matt 3:13–17 (Luuk 3:21–22)  
-------------------------------------------------------------- 

Ti 4.1. 2022 

Nooan jälkeläiset, Baabelin torni      

1. Moos 10–11 

Johanneksen oma todistus Jeesuksesta (3) 

Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tule-

van luokseen ja sanoi: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka 

ottaa pois maailman synnin!   

 Tämä on se, josta minä sanoin: minun jäljessäni 

tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut 

ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta sitä 

varten, että hän tulisi tunnetuksi Israelille, minä olen 

tullut kastamaan vedessä.” Johannes todisti sanoen: 

”Minä näin Hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen alas 

taivaasta ja jäävän hänen päälleen. Minäkään en 

häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kasta-

maan vedessä, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle sinä 

näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhässä 

Hengessä. Tämän minä olen nähnyt ja olen todista-

nut, että hän on Jumalan Poika.” (Joh 1:29–34). 

 

Johanneksen todistus opetuslapsilleen (4) 

Joh 3: 22–36 

 

Johannes vangitaan 

Mutta kun Johannes nuhteli neljännesruhtinas Hero-

desta veljensä vaimon Herodiaan ja kaiken pahan 

tähden, mitä Herodes oli tehnyt, niin Herodes kaiken 

lisäksi sulki Johanneksen vankilaan. (Luuk 3:19–20) 

---------------------------------------------------------------- 

Ke 5.1. Kiusaukset ja toiminnan alku   
Job 1–2   Matt 4:1–11   Luuk 4:1–13  

 Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys saanut sitä  

 valtaansa (Joh 1:5) 

 

Jeesus aloittaa toiminnan Galileassa  
 (Luuk 4:14–22; Matt 4:12)  

Kuultuaan, että Johannes oli vangittu, Jeesus pa-

lasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä 

levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän 

opetti heidän synagogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.  

Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja 

meni sapatinpäivänä tapansa mukaan synagogaan. 

Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta 

Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi koh-

dan, johon oli kirjoitettu: 

”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voi-

dellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän 

on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapau-

tusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sor-

retut vapauteen ja julistamaan Herran suosion 

vuotta.”  

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja is-

tuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdis-

tuivat häneen. Silloin hän alkoi puhua heille: 

”Tänään tämä raamatunkohta on toteutunut teidän 

korvienne kuullen.”  

Kaikki antoivat hänestä hyvän todistuksen ja ih-

mettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustaan 

lähtivät.  

He sanoivat: ”Eikö tämä ole Joosefin poika?”… 

 

(Ke 19.1. luetaan Jeesuksen yllättävä vastaus) 

 

Johdanto-osan yhteenveto Mark 1:1–15 

 
---------------------------------------------------------------- 

 

Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettä-

nyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta julistamaan 

Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, - (Jes 61:1–2)

 

 

 

 

 
Vko 1    To 6.1. Pe 7.1. La 8.1. Su 9.1. 

    Job 3–8 Job 9–15 Job 16–20 Job 21–25 

 

Vko2   Ma 10.1. Ti 11.1. Ke 12.1. To 13.1. Pe 14.1. La 15.1. Su 16.1. 

 Job 26–31 Job 32–37 Job 38–42 Snl 10–14 Snl 15–19 Snl 20–24 Snl 25–29 


