
Neljännen paastoviikon maanantai 
 
Päivän rukous 
Jumala, annan sinulle anteliaisuuteni. Älä anna minun koskaan ohittaa ketään tarvitsevaa. 

Chris Brolly SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Kuvitteleva rukous.  
 
Päivän teksti 
Johannes 4:43-54 
Kahden päivän kuluttua Jeesus sitten lähti Galileaan. Hän oli itse sanonut, ettei profeettaa pidetä 
arvossa kotiseudullaan, mutta kun hän nyt tuli Galileaan, galilealaiset ottivat hänet ystävällisesti 
vastaan. Hekin olivat käyneet Jerusalemissa juhlilla ja nähneet, mitä Jeesus siellä juhlan aikana 
teki. 
Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli 
kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan 
hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. 
Jeesus sanoi hänelle: »Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä.» Mutta virkamies pyysi: 
»Herra, tule, ennen kuin poikani kuolee.» Silloin Jeesus sanoi: »Mene kotiisi. Poikasi elää.» 
Mies uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti. Jo kesken matkan tulivat hänen palvelijansa häntä 
vastaan ja kertoivat pojan parantuneen. Mies kysyi heiltä, mihin aikaan poika oli alkanut toipua, ja 
he sanoivat: »Eilen seitsemännellä tunnilla kuume hellitti.» Silloin isä ymmärsi, että se oli 
tapahtunut juuri silloin, kun Jeesus sanoi hänelle: »Poikasi elää», ja hän ja koko hänen talonsa väki 
uskoivat Jeesukseen. 
Tämä oli Jeesuksen toinen tunnusteko, ja hän teki sen tultuaan Juudeasta Galileaan. 
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Päivän kuva 

 
Virkamiehen pojan parantaminen, James Tissot 

 
Mitä näet kuvassa? Miten tämä kertomus ja kuva auttavat sinua pohtimaan uskoa, nöyryyttä ja 
parantumista? 
 
Päivän ajatus 
Tämän päivän tekstissä kuulemme Herodes Antipaksen hovin virkamiehestä. Hän kuulee 
Jeesuksesta ja lähtee Kaanaan, noin 30 kilometriä ylämäkeen, pyytääkseen Jeesusta tulemaan 
Kapernaumiin ja parantamaan hänen kuolevan poikansa. Vaikka hän on kuninkaan virkamies, jolla 
on valtaa, hän on voimaton poikansa kuoleman edessä. Hän pyytää puusepältä apua! 
Mitä tämä kertoo virkamiehestä? 
Onko sinulla ollut elämässäsi hetkiä, jolloin uskoasi on koeteltu?  Miten reagoit? Voisiko virkamies 
olla uskon esikuva sinulle?  
Minkälaiseen uskoon sinua kutsutaan tänä paastona? Miltä sinusta tuntuu kertoa uskostasi 
muille?  
Pyydä Jeesukselta sitä, mitä eniten tarvitset nyt. Pohdi, miten voit osoittaa tai kertoa uskostasi 
tänään. Voitko löytää joitakuita, joiden uskoa koetellaan, ja vahvistaa heitä? 
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Neljännen paastoviikon tiistai 
 
Päivän rukous 
Jumala, annan sinulle tänään työni. Auttakoon se minua pääsemään lähemmäksi sinua. 

Stephen Noon SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Kuvitteleva rukous.  
 
Päivän teksti 
Johannes 5:1-3, 5-16 
Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on 
Lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa viisi 
pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita: sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Siellä oli 
mies, joka oli sairastanut kolmekymmentäkahdeksan vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa 
vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: »Tahdotko tulla terveeksi?» 
Sairas vastasi: »Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. 
Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua.» Jeesus sanoi hänelle: »Nouse, ota vuoteesi 
ja kävele.» Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. 
Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle: »Nyt on sapatti, ei sinun ole 
lupa kantaa vuodettasi.» Mies vastasi heille: »Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ’Ota 
vuoteesi ja kävele.’» Silloin juutalaiset kysyivät: »Kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi 
ja kävellä?» Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt 
väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle: »Sinä olet nyt 
terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin.» Mies lähti sieltä ja kertoi 
juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. 
Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. 
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Päivän kuva 

 
Parantaminen, ikoni 

 
Mitä näet kuvassa? Huomaatko siinä mitään epätavallista? 
 
Päivän ajatus 
On merkillepantavaa, että Jeesus kysyy meiltä jokaiselta: ”Tahdotko tulla terveeksi?”  
Haluanko vapautua synneistä ja riippuvuuksista, joihin niin olen tottunut, että ne ovat jo osa 
olemistani? Haluanko jättää vanhan taakseni ja tulla uudeksi ihmiseksi? 
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Neljännen paastoviikon keskiviikko 
 
Päivän rukous 
Jeesus, virratkoon elämäni tänään sinusta, tosi Viini: niin että elän ja rakastan niin kuin sinä 
toivoisit. 

Tom Shufflebotham SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina.  
 
Päivän teksti 
Johannes 5:17-30 
Mutta Jeesus sanoi heille: »Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös minä.» 
Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut 
sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan 
vertaisen. 
Jeesus vastasi juutalaisille näin: 
»Totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän 
tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä 
itse tekee. Hän näyttää Pojalle vielä suurempiakin tekoja, sellaisia, että hämmästytte. Niin kuin Isä 
herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös Poika elämän kenelle tahtoo. Isä itse ei 
tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat 
Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, 
joka on hänet lähettänyt. 
»Totisesti, totisesti: se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen 
elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, 
totisesti: tulee aika – ja se on jo nyt – jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen 
kuulevat, saavat elää, sillä Isä, elämän lähde, on tehnyt myös Pojasta elämän lähteen. Isä on myös 
antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, 
jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan – 
hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. 
»Omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Minä tuomitsen sen mukaan mitä kuulen, ja tuomioni 
on oikea, sillä minä en pyri toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. 
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Päivän kuva 

 
Kristus Pantokrator, 500-luvun ikoni Pyhän Katariinan luostarista Siinailta 

 
Mitä näet kuvassa? Miten kuvailisit hänen ilmettään? 
 
Päivän ajatus 
Huomaa Jeesuksen iskevä lausunto: ”Minun Isäni tekee työtään taukoamatta, ja niin teen myös 
minä.” Jumala on läsnä keskellämme, tunnetko hänen läsnäolonsa elämässäsi tänään? Onko 
elämässäsi ollut hetkiä, ehkä tämän paaston aikana, jolloin Jumala on yllättänyt sinut? Isän ja 
Jeesuksen ykseys on sitä, että toisen työ on toisenkin teko. Ajattele tätä hetki: Jeesus luottaa 
minuun tarpeeksi kutsuakseen minut samaan läheisyyteen Jumalan kanssa. Mitä vastaan siihen 
luottamukseen? 
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Neljännen paastoviikon torstai 
 
Päivän rukous 
Armahtava Jumala, pysähdyn hetkeksi ajattelemaan rakkauttasi minua kohtaan. Antakoon 
armollinen rakkautesi minulle uutta toivoa ja voimaa, että olen valmis tekemään työtä sinun 
missiossasi joka päivä. 

Click to Pray 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina.  
 
Päivän teksti 
 
Johannes 5:36-47 
»Minulla on todistus, joka on Johanneksen todistusta painavampi: teot, jotka Isä on antanut 
tehtäväkseni. Nämä teot, jotka minä teen, todistavat, että Isä on minut lähettänyt. Myös Isä itse, 
minun lähettäjäni, on antanut minusta todistuksen. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntään 
ettekä nähneet hänen kasvojaan, eikä hänen sanansa pysy teissä, sillä te ette usko sitä, jonka hän 
on lähettänyt. Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän – ja 
nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. 
»En minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta Jumalaan. 
Minä olen tullut Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa 
nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte 
kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta. 
»Älkää luulko, että minä teitä Isäni edessä syytän. Teidän syyttäjänne on Mooses, hän, johon 
olette panneet toivonne. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua – juuri minusta hän on 
kirjoittanut. Mutta kun te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka voisitte uskoa minun puhettani!» 
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Päivän kuva 

 
Caroline Hernandez, Unsplash 

 
Päivän ajatus 
Jeesuksen mainitsemat erityiset uskon esteet eivät koskeneet kaikkia juutalaisia hänen aikanaan, 
vielä vähemmän ne koskevat kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina, ne eivät ole täydellinen lista uskon 
esteistä. 
Hänen sanansa saavat minut kuitenkin tutkimaan sydäntäni. Mitkä asiat ovat minun uskoni 
esteitä? Jeesus tuntee meidät läpikotaisin. Hän keskittyy jokaisen ihmisen potentiaaliin. Mutta 
potentiaali saa täyttymyksensä vasta, kun tunnemme hänet. Etsinkö liikaa toisten hyväksyntää? 
Milloin olen tehnyt kompromissin uskostani sosiaalisessa paineessa? Pyhä Ignatius oli viisas 
suhteessaan Jumalaan. ”Älkää kiirehtikö”, hän saattaisi sanoa, ”sen sijaan, kuvitelkaa Jumalan 
katsovan teitä.” Espanjankielen sana mirar tarkoittaa vakaata katsetta, se on rakastava, 
mietiskelevä katse. Englannin sana admire (ihailla) tulee espanjan sanasta mirar, katsoa. Voisiko 
olla niin, että Jumala itse asiassa ihailee minua? Enkö minä kuitenkin ole hänen kättensä työtä? 
Isän ja Jeesuksen ykseys on sitä, että toisen työ on toisenkin teko. Ajattele tätä hetki: Jeesus 
luottaa minuun tarpeeksi kutsuakseen minut samaan läheisyyteen Jumalan kanssa. Mitä vastaan 
siihen luottamukseen? 
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Neljännen paastoviikon perjantai 
 
Päivän rukous 
Kaiken, taivaan ja maan, Luoja, ohjaa ajatukseni sinun läsnäoloosi kaikessa luodussa.  

Kensy Joseph SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina. Voit myös haluta kuvitella kuuntelevasi 
Jeesusta ja kansanjoukkoa temppelissä, käyttäen Kuvittelevaa rukousta. 
 
Päivän teksti 
 
Johannes 7:2, 25-31 
Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä.  
Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: »Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? Kuinka 
kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt 
varmoja siitä, että hän on Messias? Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun 
Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.» 
Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: »Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä 
tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt – minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä 
tunne, mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.» 
Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, sillä 
hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. Monet kansanihmiset sen sijaan uskoivat häneen. He sanoivat: 
»Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt.»  
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Päivän kuva 

 
Gift Habeshaw, Unsplash 

 
 
Päivän ajatus 
Jeesuksen persoonassa Jumalan mysteerillä on kasvot, ääni, kieli, rakkaus, elämä. Evankeliumissa 
tapaamme Jeesuksen ystävien ja vihollisten keskellä, kohtaamme hänen intonsa ja sen mistä hän 
ei pidä, meidät pysäytetään katsomaan hänen taisteluansa sen puolesta, mikä on oikein, meitä 
haastetaan pitämään yllä arvoja, jotka hän piti. 
Voinko kulkea Jeesuksen kanssa hänen kärsimyksessään?  
Pohdi tätä hetki. 
On inhimillistä löytää syitä, joiden vuoksi ei voi uskoa, ei ottaa vastaan, ei seurata Jumalaa 
Jeesuksessa. 
Pidänkö Jeesuksen mieluiten harmittomalla tasolla? 
Keitä näen, kun katson Jeesukseen? 
Kenet Jeesus näkee, kun hän katsoo minua? 
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Vaikka tietäisin toisesta ihmisestä kuinka paljon, jää aina jäljelle paljon sellaista, minkä hänestä 
tietää vain Jumala. Voinko rukoilla syvempää kunnioitusta heitä kohtaan, jotka ovat lähelläni, 
erityisesti heitä kohtaan, jotka luulen tuntevani hyvin?  
 
 
 
Neljännen paastoviikon lauantai 
 
Päivän rukous 
Jumala, annan sinulle uskollisuuteni. Anna minun olla pysyvyyttä toisille tässä muuttuvassa 
maailmassa.  

Chris Brolly SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina. Voit myös haluta olla osa tapahtumia, 
käyttäen Kuvittelevaa rukousta. 
 
Päivän teksti 
 
Johannes 7:37-52 
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on 
jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat 
elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen 
uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. 
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla se profeetta.» Toiset 
sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai Messias Galileasta tule! 
Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin 
kotikaupungista.» Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, 
mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. 
Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: 
»Miksi ette tuoneet häntä?» Miehet vastasivat: »Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin 
kuin hän.» Silloin fariseukset sanoivat: »Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan 
hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja 
kaikki!» Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: 
»Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, 
mitä hän on tehnyt.» Mutta toiset sanoivat hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki 
kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.» 
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Päivän kuva 

 
Nikodemos Kristuksen luona, Henry Ossawa Tanner 

 
Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Mitä haluat sanoa Jumalalle? 
 
Päivän ajatus 
Ylipapit ja fariseukset olivat hyvin varmoja Jeesuksen tuomitsemisessa. Heidän omat vartijansa, 
kansa ja jopa Nikodemos olivat kaikki väärässä. Kaikki muut ovat väärässä! He tekevät omia 
väärintulkintoja kirjoituksista. Profeetta Joona oli Galileasta, ja kuten tiedämme, Jeesus syntyi 
Juudean Betlehemissä.  
Kansa tuntui kuuntelevan Jeesusta ja huomasi mitä hän teki, he näkivät puhuttavan ja tehtävän 
hyvää ja tuomittavan oikein.  
Tietämättömyys on anteeksiannettavaa, mutta sitä, että ollaan joustamattomia omassa 
tietämättömyydessä eikä suvaita toisten näkemyksiä, on vaikea antaa anteeksi. Kuinka 
suvaitsevainen olen heitä kohtaan, jotka ajattelevat asioista eri tavoin kuin minä? 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viides paastonajan sunnuntai 
 
Päivän rukous 
Jumala, annan sinulle kaikki haasteet, jotka tänään kohtaan. Älä anna niiden viedä hukkaamaan 
sinun rakkautesi valoa. 

Paul Nicholson SJ 
 
Rukoukseen hiljentyminen 
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän 
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Kuvitteleva rukous. Kun päätät rukouksen, puhu 
Jeesukselle siitä, mitä kohtasit rukouksessa.  
 
Päivän teksti 
 
Johannes 8:2-11 
Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän 
istuutui ja opetti heitä. 
Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni 
aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: »Opettaja, tämä nainen on 
avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset 
on kivitettävä. Mitä sinä sanot?» He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja 
saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. 
Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän 
suoristautui ja sanoi: »Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.» Hän 
kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, 
vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: 
»Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?» »Ei, herra», nainen vastasi. Jeesus 
sanoi: »En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.» 
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Päivän kuva 

 
Aviorikoksesta tavattu nainen, Vasilii Polenov 

 
Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Taiteilija on kuvannut tapahtumat Raamatun aikaan. 
Auttaako se sinua kuvittelemaan tapahtumat vai olisitko maalannut sen eri tavoin, jos se olisi 
sijoitettu omaan aikaasi ja kulttuuriisi? 
 
Päivän ajatus 
Tämän päivän tekstissä Jeesus opettaa ihmisiä, jotka ovat tulleet oppimaan, he ovat avoimia. 
Fariseukset ja kirjanoppineet tulevat kuitenkin kysymään häneltä rikoksesta ja rangaistuksesta, 
saadakseen hänet kiinni. He eivät ole avoimia. He esittelevät naisen, joka on tehnyt aviorikoksen, 
ja osoittavat, että Mooseksen lain mukaan hänet olisi kivitettävä. He ajattelevat saaneensa 
Jeesuksen kiinni, hänen täytyy joko kieltää Laki tai kivittää nainen, eivätkä he usko hänen haluavan 
tehdä kumpaakaan.  
Hän ei kuitenkaan vastaa heidän kysymykseensä suoraan vaan kääntää tuomion takaisin heille 
itselleen. »Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.» 
 
Ehkä me emme ole nykyisin yhtä herkkiä rankaisemaan ihmisiä julmasti uskottomuudesta, mutta 
ei ole tavatonta kuulla sanottavan: ”Sulkekaa heidät vankilaan ja heittäkää avain pois.” 
Keille me sanomme näin? 
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