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Miten käytät tätä vihkosta?
1. Varaa itsellesi sopiva hetki ja rauhallinen paikka

2. Ota Raamattu, tämä vihkonen sekä kynä.

2. rukoile, että Jumala auttaa sinua kuulemaan ja ymmärtämään,
mitä hän sinulle puhuu sanansa kautta

3. Lue raamatunkohta

4. Katso ja kuuntele halutessasi YouTubesta tai tosion.fi-sivulta 
“päivän Posti” -opetus raamatunkohtaan liittyen

5. Mieti, mitä luit ja mitä voit kohdasta oppia.
Käytä apuna pohdi-kysymyksiä. Kirjoita muistiin, mitä opit.

6. Rukoile niiden asioiden puolesta, joita opetus herätti mieleesi.
Rukous sivun alareunassa on sinulle avuksi. Rukoile myös muiden 

mielessäsi olevien asioiden puolesta. 
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Markuksen evankeliumi 1:1-8
Mikä oli Johannes Kastajan tehtävä? 
Kenelle ja miten sinä voisit kertoa Jeesuksesta?

Kiitos, Jeesus Johanneksesta, joka kertoi ilosanomaa sinusta ihmisille! 
Auta, että minäkin voisin kertoa sinusta toisille sanoin ja teoin. Auta, että 
kaverini, sukulaiseni ja ihan jokainen ihminen, joka ei sinuun vielä usko, voisi-
vat uskoa ja saada syntinsä anteeksi. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 1

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 1:9-15

Jumala on kolmiyhteinen Jumala; ketkä ovat Jumalan kolme persoonaa? 
Mitä Jeesus sinulle merkitsee? 

Kiitos Jeesus, että olet pelastajani ja uskomalla sinuun saan syntini 
anteeksi. Kiitos Jumala, että olet taivaallinen Isäni, joka pidät minusta 
huolen. Kiitos Pyhä Henki, että autat, ohjaat ja varjelet minua ja annat 
rohkeutta, voimaa ja intoa kertoa sinusta toisillekin. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 1:16-20

Mitä Jeesuksen seuraaminen on? 
Miten sinun elämässäsi näkyy, että olet Jeesuksen seuraaja? 

Kiitos Jeesus, että saan seurata sinua. Opeta minua tuntemaan Sinut ja 
tahtosi paremmin. Auta, että niillä lahjoilla ja kyvyillä, mitä minulla on, 
voisin kertoa ilosanomaa Sinusta ja kutsua ihmisiä luoksesi. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 3

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 1:21-28
 

Millä tavoin Jeesus on erilainen opettaja kuin kukaan muu? 
Mitä sinä olet oppinut Jeesukselta?

Kiitos Jeesus sanastasi Raamatusta. Auta minua ymmärtämään, mitä sen 
kautta puhut minulle. Kiitos, että Sanasi muuttaa elämääni hyvällä 
tavalla. Kiitos myös, että saan olla sinun suojassasi koko ajan. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 1:29-34

Miten Jeesus kohtasi sairaat ihmiset?
Miten Jeesus on auttanut sinua, kun olet ollut sairas ja pyytänyt 
Jeesukselta apua? 
Tunnetko jonkun, joka on sairas? Rukoile hänen puolestaan nyt. 

Kiitos Jeesus, että sinä olet paras auttajani. Opeta minua pyytämään 
sinulta apua asioihini ja luottamaan, että sinä tiedät, mikä on minulle 
parasta. Auta Jeesus heitä, jotka tänään sairastavat. Paranna, jos se on 
sinun tahtosi. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 5

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 1:35-39
Minne Jeesus meni varhain aamulla ja mitä hän siellä teki? 
Miten sinun päiväsi alkaa? Miksi kannattaa viettää aikaa Jeesuksen kans-
sa rukoillen ja Raamattua lukien? 

Jeesus, auta minua raivaamaan joka päivä tilaa sinulle. Anna halua lukea 
Raamattua ja kuunnella sinua. Kiitos, että saan kertoa sinulle huoleni ja 
iloni ja pyytää sinulta apua päivän touhuihin. Aamen
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Markuksen evankeliumi 1:40-45

Miten Jeesus kohtasi muiden hyljeksimän spitaalisen? 
Mitä se antoi miehen elämään? 
Näkyykö sinun elämästäsi, mitä olet Jeesukselta saanut?

Kiitos Jeesus, että rakastat minua tällaisena kuin olen ja annat minulle 
syntini anteeksi. Kiitos elämästä, ilosta ja vapaudesta, jonka vain sinä voit 
minulle antaa. Auta, että se näkyisi elämäni kautta toisillekin. 
Aamen

Pohdi

rukoile

Lue 7

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 2:1-12
Miten halvaantunut pääsi Jeesuksen luokse? 
Mikä oli tärkeintä, mitä hän sai Jeesukselta? 
Miten sinä voit tuoda ystäviäsi Jeesuksen luokse? 
Voisitko tehdä jotain jo tänään?

Jeesus, rukoilen niiden ystävieni puolesta, jotka eivät vielä sinuun usko. 
Auta, että he oppisivat tuntemaan sinut ja saisivat syntinsä anteeksi. 
Auta minua uskollisesti rukoilemaan heidän puolestaan ja olemaan heidän 
ystävänsä. Aamen

8



Markuksen evankeliumi 2:13-17
Mitä Jeesus pyysi Leeviä tekemään? 
Ketä oli aterialla Jeesuksen ja Leevin kanssa? 
Miten sinä suhtaudut ihmisiin, joista toiset eivät välitä? 

Jeesus kiitos, että rakastat minua. Auta minua rakastamaan heitäkin, 
joista kukaan toinen ei välitä. Auta, että voisin välittää heille sinun 
rakkauttasi.  Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 9

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 2:18-22
Mitä paastoaminen on? Miksi jotkut paastoavat?
Miksi ei kannata yrittää ohjata Jeesusta ja määritellä, 
mitä hän voi tehdä?

Jeesus, auta minua etsimään sinun tahtoasi elämässäni. Auta, että en 
yrittäisi ohjata sinua, vaan voisin odottaa, miten sinä minua autat ja
mitä minulle annat. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 2:23-3:6
Mitä väärää opetuslapset fariseusten mielestä tekivät ? 
Miksi Jumala on tarkoittanut yhden päivän viikosta lepopäiväksi?
Miten sinä vietät lepopäivän? 

Kiitos Jeesus lepopäivästä! Auta, minua erottamaan yksi päivä viikosta, 
jolloin vietän enemmän aikaa sinun kanssasi ja lepään. Aamen
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 3:7-19
Minkä takia ihmiset tulivat Jeesuksen luokse? 
Mitä varten Jeesus kutsui opetuslapset luokseen? 
Onko sinulle tärkeää olla Jeesuksen kanssa ja miten se näkyy elämässäsi? 

Kiitos Jeesus, että saan tuntea sinut ja joka päivä oppia sinusta lisää. 
Iloiten tänään tunnustan, että olet minun pelastajani. Auta minua 
muistamaan, että tärkeintä on olla kanssasi. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 3:20-35
Kuka Jeesus on? Ketkä kuuluvat Jeesuksen perheeseen?
Miksi kannattaa kuulua Jeesuksen perheeseen?
Miten voit tehdä Jumalan tahdon elämässäsi?

Kiitos Jumala, että olet taivaallinen isäni ja saan kuulua perheeseesi. 
Kiitos, että minulla on paljon veljiä ja siskoja, jotka uskovat sinuun. 
auta minua elämään niin kuin sinä tahdot minun elävän. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 4:1-20
Millaisiin paikkoihin siemenet tippuivat?
Millainen maaperä tuotti parhaan sadon? 
miten sinä suhtaudut siihen, mitä Jumala Raamatussa sinulle puhuu?

Jeesus, auta, että voisin olla kuin hyvä maa. Kiitos, että olet antanut 
minulle uskon Jeesukseen. Vaikuta elämässäni paljon sinun 
mielenmukaisia asioita ja auta, että voisin olla kylväjä ja kertoa
sinusta ja Sanastasi toisillekin. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 4:21-34

Miksi Jumalan sana on kuin lamppu? Miten uskosi Jeesuksen voi kasvaa? 
Miksi ei tule lannistua, vaikka et heti näe elämässäsi Jumalan 
mielenmukaista muutosta? 

Kiitos Jeesus, että mulla on Raamattu. Avaa korvani kuulemaan sen kautta 
sinun äänesi. Kiitos, että vaikutat sanasi kautta uskoa sinuun ja autat 
minua kasvamaan sinun tuntemisessasi. Kiitos, ettei koskaan ole turhaa 
lukea Raamattua. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 4:35-41
Miten Jeesus tyynnytti myrskyn? 
Mitä teet, kun elämässäsi on vaikeuksia? 
Mistä saat avun elämäsi vaikeuksiin? 

Kiitos Jeesus, että sinulla on valta yli kaikkien myrskyjen. Vaikka et 
luvannut helppoa elämää, kiitos, kun olet kanssani vaikeissakin hetkissä. 
Kiitos, että hallitset kaikkea. Auta ymmärtämään yhä paremmin sinun 
voimaasi ja suuruuttasi. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 5:1-20
Miten Jeesus pystyi auttamaan miestä, jota kukaan toinen ei voinut 
auttaa? Mitä mies teki, kun hän oli saanut avun Jeesukselta? 
Mitä tarkoittaa, että Jeesukseen uskovana olet aina Voittajan puolella?

Kiitos Jeesus, että sinulle ei mikään asia eikä kukaan ihminen ole toivoton 
tapaus, vaan sinä voit auttaa jokaista. Auta minua muistamaan, että olen 
aina voittajan puolella. Kiitos, että vaikutat positiivista muutosta elämäs-
säni. Aamen

Pohdi

rukoile

Lue 17

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 5:21-43
Millä tavoin sairas nainen ja Jairos saivat avun toivottomaan 
tilanteeseensa? Mitä usko on? Onko elämässäsi asioita, 
mitkä tuntuvat toivottomilta - mitä aiot tehdä niille?

Kiitos Jeesus, että olet mahdottomuuksien Jumala. Sinä annat toivon 
toivottomalle ja elämän kuoleelle. Auta minuakin luottamaan sinuun 
silloinkin, kun elämäni asiat tuntuvat epätoivoisilta. Aamen. 
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Markuksen evankeliumi 6:1-6

Ketkä torjuivat Jeesuksen? Mitä Jeesus teki, kun hänet torjuttiin? 
Mikä on tärkeintä, mitä sinä voit perheesi, sukulaistesi ja kavereittesi 
puolesta tehdä?

Jeesus, tänään tahdon siunata kaikkia läheisiäni, perhettäni, sukulaisiani, 
naapureitani ja kavereitani. Auta mua välittämään sinun rakkauttasi 
heille ja rukoilemaan heidän puolestaan. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 19

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 6:7-13
Millaisiin tehtäviin Jeesus lähetti opetuslapsensa? 
Miksi he eivät saaneet ottaa mukaansa ruokaa, rahaa eikä laukkua? 
Minkälaisia tehtäviä Jeesus on sinulle antanut? 
Mihin sinun on tärkeintä keskittyä, kun teet Jeesuksen antamia tehtäviä?

Jeesus, kiitos, että annat minullekin kaiken, mitä tarvitsen, että voin 
kertoa sinusta toisille. Auta minua luottamaan huolenpitoosi ja 
keskittymään sinuun, jotta muistan aina, että tärkeintä on olla sinun 
kanssasi. Aamen. 
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Markuksen evankeliumi 6:14-29

Miksi Johannes oli nuhdellut Herodesta? 
Kun omatunto syyttää, miten pääset vapauteen? 
Miksi ei kannata lannistua pitämään esillä Jumalan sanaa,
vaikka kaikki eivät halua kuulla sitä?

Kiitos Jeesus omasta tunnosta, joka auttaa minua tajuamaan, milloin olen 
toiminut väärin. Anna minulle voimaa tunnustaa syntini ja pyytää anteeksi. 
Auta minua myös rohkeasti pitämään esillä sinun tahtoasi ja muistamaan, 
että sinun Sanasi on totuus. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 21

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 6:30-44
Miksi Jeesus sääli hänen luokseen tulleita ihmisiä? 
Mitä tarvittiin, että saatiin ruokittua tuhansia ihmisiä? 
Mitä sinä tahdot antaa Jeesukselle, että toisetkin voisivat oppia 
tuntemaan Jeesuksen?

Jeesus, auta minua näkemään ihmisten tarve saada syntinsä anteeksi ja
uskoa sinuun. Opeta minua antamaan omastani Sinulle, että mahdollisimman 
moni oppisi tuntemaan sinut. Aamen.

22



Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 6:45-56

Miksi Jeesus pystyi kävelemään vettä pitkin? 
Mitä Jeesus tekee sinun puolestasi tänäkin päivänä? 
Miksi kannattaa luottaa Jeesuksen silloinkin, kun on vaikeaa? 
Millä tavoin Jeesus on yllättänyt sinut?

Jeesus, kiitos, että olet kaikkivaltias Jumala ja rukoilet puolestani. Auta 
minua muistamaan, että sinulta ei lopu keinot kesken minun auttamisekseni, 
vaan voit tehdä sellaista, mitä en osaa odottaakaan. Kiitos, että saan 
ihmetellä tänäänkin sinun hyviä tekojasi. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 7:1-13
Mitä on perinnäissäännöt? Minkä takia Jeesus sanoi lainopettajille, 
että he ovat tekopyhiä? Kumpi on sinulle tärkeämpää: usko Jeesukseen 
vai erilaiset kristilliset tavat ja perinteet?

Jeesus, auta etten olisi tekopyhä, jolle tärkeää on omat hyvät teot ja 
erilaiset tavat etkä sinä. Auta olemaan nöyrä palvelijasi. Auta myös, että 
yhteyteni sinuun olisi niin elävä, että se näkyisi ja vaikuttaisi kaikkeen 
arkielämässäni. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi  7:14-23
Millainen Jumala on? Mistä nousee kaikki pahuus?
Miten voit kelvata Jumalalle?

Jeesus, auta minua ymmärtämään syntisyyteni ja kuinka synti erottaa 
minut sinusta. Auta myös tunnustamaan syntini ja uskomaan ne anteek-
si annetuiksi sinun ristinkuolemasi tähden. Kiitos, että sinun tähtesi olen 
Jumalalle kelpaava. Aamen. 
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 7:24-30
Miksi Jeesuksen vastaus naiselle kuulosti alkuun töykeältä? 
Miksi Jeesus auttoi naista ja hänen tytärtään?
Miksi Jeesus auttaa sinua ja vastaa rukouksiisi?

Kiitos Jeesus rukouksen lahjasta. Auta minua ymmärtämään, että sinä vas-
taat rukouksiini yksin armosta; vaikka en ansaitse rakkauttasi, sinä minua 
kuulet ja autat. Auta luottamaan, että sinä todella tahdot minulle vain 
hyvää. Aamen. 
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 7:31-37

Mikä kertomuksen miehen ongelma oli? Miten Jeesus häntä auttoi? 
Mitä sinun korvasi kuuntelevat ja suusi puhuu mielellään? 
Mihin asiaan tarvitset tänään Jeesuksen apua?

Kiitos Jeesus, että haluat kohdata minutkin henkilökohtaisesti tänään 
ja auttaa juuri sillä tavalla, mikä minulle on parasta. Auta, että korvani 
voisi kuunnella mielellään sinun tahtosi mukaisia aisioita ja suuni voisi puhua 
sitä, mikä on hyvää ja ylistää sinua. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 8:1-10

Mitä yhteistä oli tässä kertomuksessa sekä 5 leipää ja 2 kalaa -kertomuk-
sessa? Ketä Jeesus tahtoo auttaa ja kenet hän tahtoo pelastaa taivaa-
seen? Mitä tarkoittaa, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkises-
ti?

Jeesus, auta minua muistamaan, kuinka sinä olet jo niin monesti ja monella 
tapaa minua auttanut. Auta, etten katsoisi itseeni ja omaan heikkouteeni 
vaan sinuun. Kiitos, että vaikka minun muistini ja elämäntilanteeni vaihte-
levat, sinä pysyt samana aina. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 8:11-21

Mistä Jeesus varoittaa opetuslapsia? 
Miksi mikään ei saa tulla meille tärkeämmäksi kuin Jeesus? 
Miten sinä voit katsoa Jeesukseen? 

Jeesus, kiitos että olet antanut Raamatun, jonka kautta voin oppia 
tuntemaan sinut. Auta, että en nostaisi ketään ihmistä toista korkeam-
malle ja että sinä saisit olla minulle aina kaikista tärkein. Aamen. 

Pohdi

rukoile

Lue 29

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 8:22-26

Miten Jeesus paransi sokean miehen? 
Millaiset asiat voivat pimentää sinun elämäsi? 
Millä tavoin Jeesus voi tuoda valon elämääsi?

Kiitos, Jeesus, että sinä olet valo. Niin kuin sinä paransit sokean miehen, 
sinä voit tuoda valon myös minun elämäni asioihin, jotka tuntuvat pi-
mentävän elämääni. Avaa silmäni näkemään itseni ja elämäni sinun valos-
sasi ja auta näkemään sinut ja sinun hyvyytesi. Valaise tieni taivaaseen 
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Markuksen evankeliumi 8:27-33

Kuka Jeesus on sinun kavereittesi mielestä? 
Kuka Jeesus sinulle on ja mitä hän sinulle merkitsee? 
Miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla?

Jeesus, auta minua ymmärtämään ja uskomaan, että sinä todella olet 
Jumalan lupaama Messias, joka tulit pelastamaan meidät. Kiitos, että tulit 
nöyräksi palvelijaksi ja kärsit tähteni. Kiitos, että voitit kuoleman ja an-
nat minulle elämän. Kun minulla on sinut, minulla on kaikki, mitä tarvitsen. 
Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 31

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 8:34-38
Miksi Jeesuksen seuraaminen ei ole aina helppoa? 
Mikä on tärkeämpää kuin menestys ja elämän helppous? 

Jeesus, sinä et luvannut helppoa elämää, vaan jokainen sinun seuraajasi 
saa oman ristinsä kannettavakseen. Anna voimaa kantaa kivut ja koet-
telemukset, mitä minulle sallit. Kiitos, että olet aina kanssani. Auta ym-
märtämään, että tärkeämpää kuin elämän helppous ja menestys, on sinun 
seuraaminen ja taivaaseen pääseminen. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 9:1-13
Mitä opetuslapset saivat nähdä ja kokea vuorella? 
Miten sinä voit viettää aikaa Jeesuksen läheisyydessä? 
Miksi Jumala kehottaa kuuntelemaan Jeesusta?

Jeesus, kiitos, että saan viettää aikaa seurassasi. Kiitos, hienoista hetkistä, 
joissa olen saanut kokea läsnäolosi erityisellä tavalla, mutta myös siitä, 
että usko sinuun ei ole tunteistani kiinni. Kiitos, että saan olla kanssasi ja 
kuulla sinua niin hyvinä, tavallisina kuin kurjina hetkinä. Vahvista uskoani 
sinuun. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 33

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 9:14-29
Miten isä sai avun pojalleen? Mikä on ihmisen suurin tarve? Millä tavoin 
kertomuksen isä on sinulle lohdullinen esimerkki? Mikä auttaa sinua 
näkemään paremmin, että Jeesus on kaikkivaltias Jumala? 

Jeesus, minä tahdon uskoa sinuun, auta minua minun epäuskossani. Kiitos, 
että sinä vaikutat ja vahvistat minussa uskoa sinuun. Kiitos, että sinä 
voit ja tahdot aina auttaa; olet kaikkivaltias Jumala. Auta näkemään 
tänäänkin, että tärkeintä niin minun kuin lähimmäisteni elämässä on 
tuntea sinut ja luottaa kaikessa sinuun. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 9:30-41
Millainen on suurin ihmisten joukossa? 
Miten sinä voit olla toisten palvelija? 
Mitä Jeesus lupaa sinullle, joka palvelet toisia?

Jeesus, auta minua olemaan nöyrä palvelija, etten etsisi omaa mainetta ja 
kunniaa, vaan toisten parasta ja sinun tahtoasi. Auta ymmärtämään, että 
sillon kun minä olen heikko, sinä saat tilan toimia. Kiitos, että palvellessani 
toisia, saan siitä itsekin paljon. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 35

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 9:42-50
Millaiset asiat voivat johtaa sinut pois Jeesuksen luota? 
Mitkä asiat auttavat sinua pysymään Jeesuksen luona? 
Miksi tarvitset Jeesusta joka hetki?

Jeesus, minä tarvitsen sinua. Auta ymmärtämään tahtosi ja sanomaan “ei”, 
niille asioille elämässäni, jotka ovat vastoin sinun tahtoasi. Ilman apuasi en 
siihen kykene. Anna myös anteeksi syntini. Auta elämään aina sinun 
lähelläsi ja ohjaamaan toisiakin luoksesi.  Aamen

36



Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 10:1-16
Miksi avioero ei ole Jumalan tahdon mukainen asia?
Miten Jeesus suhtautuu lapsiin? Miksi Jeesus ei hylkää sinua ikinä?

Jeesus, kiitos perheestä! Siunaa meidän perhettämme ja kaikki muitakin 
perheitä. Auta, ettei tulisi avioeroja. Auta erityisesti niitä perheitä, joissa 
on nyt vaikeaa. Kiitos, Jeesus, että rakastat lapsia aivan erityisesti ja 
kutsut jokaista lasta luoksesi etkä ikinä hylkää etkä jätä. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 10:17-27
Mitä rikas mies kysyi Jeesukselta? Miten mies suhtautui Jeesukseen ja 
hänen vastaukseensa? Miksi on tärkeä ymmärtää olevansa syntinen ja 
tarvitsevansa Jeesusta? 

Jeesus, kiitos, että vain sinä voit tehdä minut onnelliseksi. Auta ymmärtä-eesus, kiitos, että vain sinä voit tehdä minut onnelliseksi. Auta ymmärtä-
mään, että tarvitsen sinua, sillä en pysty itseäni pelastamaan. Kiitos, että 
rakastat minua ja annat syntini anteeksi. Sinä olet ainoa todellinen ja 
täydellinen, hyvä Jumala. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 10:28-45
Mitä Jeesus lupaa sille, joka luopuu omastaan Jeesuksen tähden? 
Mitä opetuslapset pyysivät Jeesukselta? Millä tavoin Jeesus on meille paras 
esimerkki palvelijasta?

Kiitos, Jeesus että tulit palvelemaan minua ja luovuit kaikesta minun täh-
teni. Opeta ja auta myös minua olemaan valmis luopumaan omastani, pal-
velemaan toisia ja suostumaan kärsimykseenkin sinun tähtesi. Kiitos, että 
saan vastaanottaa sinun siunauksesi ja paikan taivaassa, joka on enemmän 
kuin mikään, mitä tämä maailma tarjoaa. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 10:46-52

Mitä Bartimaios teki, kun toiset käskivät hänen olla hiljaa? 
Mitä tarkoittaa, että Jeesus on messias ja pelastaja? 
Miksi kannattaa rukoilla, vaikka toiset yrittäisivät estää tai epäilisivät 
rukouksen merkitystä? 

Jeesus, kiitos, että kuulit Bartimaioksen huudon ja paransit ja pelastit 
hänet. Kiitos, että minäkin saan aina rukoilla sinulta apua, vaikka muut 
yrittäisivät estää tai epäilisivät rukouksen merkitystä. Kiitos, että autat 
minua kaikissa asioissani ja ennen kaikkea olet pelastajani. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 11:1-11
Miksi Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin? Miksi Jumalan tahtoon suostu-
minen ja Jumalan suunnitelmissa kulkeminen on parasta elämässäsi? 

Jeesus, kiitos, että sinä olet nöyrä kuningas, jonka luokse minunkin on 
tänään helppo tulla. Kiitos, että sinä suostuit Jumalan suunnitelmaan 
ja pelastit meidät. Auta minua löytämään Jumalan suunnitelma omassa 
elämässäni ja elämään sen mukaan. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Markuksen evankeliumi 11:12-19

Miksi Jeesus ajoi myyjät ja ostajat ulos temppelistä?
Mitä tarkoittaa, että Jeesuksen uskovana sinä olet Pyhän Hengen temp-
peli? Miten Jeesus voi puhdistaa sinut? Mitä on Jumalan mielenmukaiset 
hedelmät sinun elämässäsi?

Jeesus, auta näkemään, että minut ja elämäni on tarkoitettu palvelemaan 
sinua. Puhdista minutkin kaikesta synnistä tänään, anna anteeksi. Vaikuta 
minussa sinun mielenmukaista hedelmää; elämää, joka tuottaa sinulle kun-
niaa. Aamen.

Lue 42



Markuksen evankeliumi 11:20-33

Mikä rukouksessa on oleellisinta? Miten anteeksiantaminen liittyy rukouk-
seen? Miksi sinä rukoilet? Miksi usein on vaikea rukoilla, että tapahtukoon 
sinun tahtosi, Jeesus?

Kiitos Jeesus, että saan rohkeasti lähestyä sinua ja luottaa, että kuulet 
rukoukseni. tarvitsen sinua tänäänkin ihan kaikkeen. Auta antamaan an-
teeksi heille, jotka ovat rikkoneet minua vastaan. Kiitos, että sinäkin an-
nat anteeksi minulle. Jeesus, tapahtukoon sinun tahtosi elämässäni. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 43

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 12:1-12

Mitä Jeesus kertoi vertauksen kautta? 
MItä tarkoittaa, että Jeesus on kulmakivi?

Jeesus, kiitos viisaudestasi opettaa minulle asioita niin, että voin ymmärtää 
niitä. Jos sinä et minua opeta, en ymmärrä sanaasi. Kiitos, että olet elämä-
ni kulmakivi, jonka varaan voin rakentaa koko elämäni ja se kestää ikuisuu-
teen asti. Se, mitä olet puolestani tehnyt, on ihmeellistä. Kiitos siitä. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 12:13-17

Mitä Jeesukselta kysyttiin? Miksi verot tulee maksaa? 
Mikä kuuluu Jumalalle? Mitä sinä voit antaa Jumalalle?

Jeesus, auta näkemään, että olen sinun kuvasi. Sinä olet minut luonut ja 
kuulun sinulle. Auta minua toimimaan kuuliaisesti lakien mukaan. Auta myös 
antamaan iloiten itseni sinulle kokonaan, että koko elämäni voisi tuottaa 
sinulle kunniaa ja kiitosta. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 45

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 12:18-34

Miten et eksy pois Jumalan luota? Mikä on tärkein käsky? 
Kuka on ainoa, joka pystyi täyttämään käskyn? 
Mistä sinä saat rakkautta rakastaa Jumalaa, toisia ja itseäsikin? 

Jeesus, auta minua pysymään aina sinua tarvitsevana. Puhu sanasi kautta, 
että ymmärrän paremmin, kuka Sinä olet ja mikä sinun tahtosi minua koh-
taan on. Tunnustan, että minun on mahdotonta täyttää käskysi, mutta vai-
kuta minussa rakkautta sinua, toisia ihmisiä ja itseänikin kohtaan. Aamen
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Markuksen evankeliumi 12:35-44
Mikä lainopettajille oli tärkeintä? Mitä voit oppia leskinaisesta, 
joka antoi pienet lanttinsa Jumalalle? 

Jeesus, auta, että sinä ja sinun totuutesi ja rakkautesi saisi olla minul-
le kaikista tärkeintä. Auta, etten keskittyisi itseeni vaan sinuun. Auta 
turvautumaan yksin sinuun ja olemaan valmis antamaan omastani sinulle 
iloiten ja vapaasti. Tee minusta leskivaimon kaltainen ihminen. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 47

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 13:1-23
Kuinka voit erottaa, mikä on Jumalan sanan mukaista ja mikä ei? 
Miksi sinun ei tarvitse pelätä tulevaisuutta?

Jeesus, kiitos tästä hetkestä ja tulevaisuudestakin, joka on minulle tun-
tematon, mutta sinä sen tunnet. vaikka mikään muu ei pysy ikuisesti, kiitos, 
että sinä pysyt. Auta turvautumaan sinuun, ettei tarvitse pelätä tulevaa. 
Auta tuntemaan sinua ja sanaasi yhä paremmin, jotta voin erottaa asiat, 
jotka ei ole sanasi mukaisia. Aamen.
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Markuksen evankeliumi 13:24-37
Milloin Jeesus palaa ja kuka sen näkee? 
Millainen päivä se tulee olemaan? 
Jeesus käskee valvomaan - miten sinä voit Jeesuksen ohjeen mukaisesti 
valvoa?

Jeesus, kiitos, että jonain päivänä sinä tulet hakemaan omasi luoksesi 
taivaaseen. Auta minua olemaan valmis, jotta pääsen luoksesi. Auta joka 
hetki elämään kanssasi ja uskollisesti kertomaan sinusta toisillekin niillä 
lahjoilla, mitä olet minulle antanut. Aamen.

Pohdi

rukoile

Lue 49

Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 14:1-11
Miksi toiset paheksuivat naisen tekoa? Millä tavoin naisen teko palveli 
Jeesusta? Miten sinä voit palvella Jeesusta?

Jeesus, kiitos naisen esimerkistä, kuinka hän rakasti sinua niin paljon, että 
halusi voidella sinut kalliilla öljyllä. Auta, että minäkn voisin olla täynnä 
sinun rakkauttasi, palvella sinua ja lähimmäisiäni ja siten tuoda valoa 
ympärilleni. Auta antamaan kaikkeni sinulle silloin, kun sinä minua siihen 
kutsut, vaikka toiset sitä paheksuisivatkin. Aamen. 
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 14:12-31
Kun Jeesus kertoi yhden opetuslapsista kavaltavan hänet, miksi kaikki kyse-
livät: ”en kai se minä ole”?
Miksi on tärkeää ymmärtää tarvitsevansa Jeesusta joka hetki? Miksi on 
parempi luottaa Jumalan sanaan kuin omiin ajatuksiin ja tunteisiin?

Jeesus, sinä näet ajatukseni ja kuvitelmani itsestäni. Usein kuvittelen 
itsestäni liikoja. Auta näkemään ja tunnustamaan, että tarvitsen sinua 
kaikkeen. Auta luottamaan sanaasi, joka on muuttumaton totuus. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 14:32-52
Mitä Jeesus rukoili? Miksi Jeesus ei rimpuillut vangitsijoitaan vastaan? 
Onko sinun vaikeina hetkinä helppo suostua Jumalan tahtoon? Miten voit 
saada voiman ja halun olla ystävän rinnalla hänen tuskassaan?

Jeesus, kiitos, että kestit kuoleman tuskan, koska rakastat minua. Kiitos, 
että suostuit Jumalan tahtoon. Vaikuta minussa rakkauttasi, että olisin 
valmis kipuunkin sinun kanssasi sekä pysymään ystävieni rinnalla heidän 
tuskassaan. Tapahtukoon elämässäni sinun tahtosi. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 14:53-72
Miksi Jeesus ei puhunut mitään, kun häntä syytettiin? 
Miten Pietari pystyi kertomaan toisillekin, että hän kielsi Jeesuksen?
Mitä tarkoittaa, että olet armahdettu syntinen? 

Jeesus, kiitos että tulit minua varten ja kärsit syyttömänä puolestani. 
Anna anteeksi, kun niin usein olen rikkonut sinua vastaan ja välillä vas-
tustankin sinua, vaikka oikeasti sinua aina kaipaan ja tarvitsen. Kiitos, 
että kelpaan sinulle monin tavoin epäonnistuneena, sokeana ja heikkona. 
Aamen.                             
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 15:1-15
Miksi Barabbas vapautettiin? Miksi Jeesus tuomittiin kuolemaan? 
Miten sinä suhtaudut siihen, mitä Jeesus on tehnyt puolestasi? 

Jeesus, kiitos, että kärsit rangaistuksen, mikä minulle kuuluisi, jotta saan 
olla vapaa ja minulla on ikuinen elämä. Auta elämään kiitollisena ja sinua 
ja toisia palvellen, sinulle iloa ja kunniaa tuoden. Aamen.    

54



Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 15:16-47

Mitä temppelin väliverhon repeäminen kuvaa meille? Mitä voit oppia naisista, 
jotka olivat Jeesuksen ristinjuurella? 

Jeesus, vaikka en voi ymmärtää kärsimyksesi määrää, kiitän siitä. Kiitos, 
että tulit hylätyksi, jotta minua ei koskaan hylätä. Kiitos, että kuolit 
vapaaehtoisesti, rakkaudesta minua kohtaan, ja avasit minulle yhteyden 
Jumalaan. Auta minua osoittamaan rakkautta sinua kohtaan ja rohkeasti 
todistamaan olevani sinun seuraajasi. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 16:1-13
Miksi naiset pelästyivät, kun menivät Jeesuksen haudalle? Miksi Jeesuksen 
ylösnousemus on uskomme ydin asia?
Mitä Jeesuksen ylösnousemus sinulle merkitsee?

Kiitos Jeesus, että todella nousit kuolleista ja elät. Se on käsittämätöntä 
ihmisjärjelle, mutta sinä voitkin tehdä mahdottomasta mahdollisen. Kiitos, 
että voitit kuoleman ja annoit meille elämän. Kiitos, että saan kohdata 
sinut aivan henkilökohtaisesti, niin kuin Maria, jo tässä elämässä ja saan 
elää kanssasi ikuisesti. Aamen.
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Pohdi

rukoile

Lue Markuksen evankeliumi 16:14-20
Minkä tehtävän Jeesus antoi? 
Miksi se tehtävä on maailman tärkein tehtävä? 
Miten sinä voit toteuttaa Jeesuksen antamaa tehtävää?

Kiitos Jeesus, että olet antanut minulle tehtävän julistaa evankeliumia 
sinusta. Tässä olen, käytä minua kertomaan ilosanomaa sinusta kaikkialla, 
missä kuljen ja kutsumaan muitakin luoksesi taivaaseen. Anna taito, voima, 
into ja ihan kaikki, mitä tehtävän tekemiseen tarvitsen. Aamen.
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57Onneksi olkoon! Olet lukenut Markuksen evankeliumin! 
Toivottavasti olet oppinut uutta, saanut rohkaisua elämääsi, 
ja vastauksia kysymyksiisi. Toivon ja rukoilen, että raamattu 

olisi tullut sinulle rakkaaksi, että jatkat sen lukemista tästäkin 
eteenpäin. Jumala itse lupaa, ettei Raamatun lukeminen ole koskaan 

turhaa: “Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa vaan 
      kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja 
nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä 

palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, 
mitä varten sen lähetän.” Jes. 55:11

Jumala toimii sanansa kautta. 
Kun luet sitä, se vaikuttaa elämääsi positiivisesti. 

Avaa siis Raamattu jatkossakin rohkeasti ja kuuntele Jumalaa. 




