
Matkaeväs hiljaisuuden polulle

Pyhiinvaellus kaupungin vilskeessä 
– Mikaelinkirkolta Martinkirkolle

Mielenkiintoisia tietoja kohteista löydätte Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän valmistamasta ”Pyhiinvaellus kaupungin 
vilskeessä” -materiaalista, johon pääsette oheisella QR-koodilla. 
Reitin kartta löytyy viimeiseltä sivulta!

Jos ette ole Turussa, voitte keksiä oman reittinne hiljaisuuden 
polullenne.

Mikaelinkirkon korkeassa tornissa on risti. Tornissa ovat 
kirkon kellot. Ylimpään kirkonkelloon on kirjoitettu 
sanat: ”Herran armo pysyy iankaikkisesti.” Ps. 103:17

Kysymys: Millainen on Jumalan armo?

Tehtävä: Näytetään venyttämällä kädet mahdolli-
simman levälleen tai varvistamalla ja venyttelemällä 
ylöspäin, kuinka ”suuri on Jumalan armo niille, jotka 
pelkäävät ja rakastavat häntä”.

1. Mikaelinkirkko
– hengellisyys

”Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjas-
taan!” 2. Kor. 9:15

Kysymys: Mistä haluat kiittää Jumalaa tänään? 

Tehtävä: Kerro matkakumppanillesi mikä on sinusta 
kaunista ja iloa tuottavaa. – Kerro se myös Jumalalle!

2. Portsa
– yksinkertaisuus

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän heille, tehkää 
te heille.” Matt. 7:12

Kysymys: Mikä on oma lempileikkisi?

Tehtävä: Leikkikää puistossa yhdessä teille mieluisaa 
leikkiä.

3. Pakarinpuisto
– jakaminen

”Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, 
sillä hän pitää teistä huolen.” 1. Piet. 5:7

Kysymys: Muistatko vielä, mistä olet murehtinut viimeksi?

Tehtävä: Jumala on luvannut huolehtia myös teistä 
jokaisesta. Mikä voisi muistuttaa sinua tästä?

4. Fregatti Suomen Joutsen
– huolettomuus

Joona rukoili Jumalaansa kalan sisuksissa: 
”Minä saan laulaa kiitosta sinulle. Vain Herra voi pelas-
taa.” Joona 2:10

Kysymys: Mikä on kummallisin paikka, missä itse olet ollut?

Tehtävä: Näytä ilmeilläsi, miltä Joona näytti, kun hänelle 
selvisi, että Jumala ei hävitäkään Niniven kaupunkia. 
(Loukkaantunut ja äkäinen, Joona 4)

5. Harmonia-veistos
– vapaus

Jumala loi maailman 1. Moos. 1

Kysymys: Millaiseksi Jumala loi maailman? Mitkä asiat 
meissä ja ympäristössämme muistuttavat Jumalan 
luomistyöstä?

Tehtävä: Förin moottori ei enää käytä dieseliä, vaan se 
toimii sähköllä. Miten sinä voit suojella Jumalan luomaa 
luontoa?

6. Föri
– kiireettömyys

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ai-
noan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16

Kysymys: Mikä on Jumalan pelastussuunnitelman keskeisin 
asia? Jokainen voi sanoa sen omin sanoin. 

Tehtävä: Kokeilkaa olla aivan hiljaa neljän minuutin ajan. 
Oliko se helppoa vai vaikeaa?

7. Martinkirkko
– hiljaisuus

Täällä hiljaisuuden polulla on aika meluisaa. 
Mutta onneksi Jumala kuulee rukoukset joka 
paikassa – ja tietää meidän ajatuksetkin!

     KAIKKI ON HYVIN!

Olen onnellinen, olen onnellinen! 
Jeesuksessa minun onneni on. 
Hän otti mun kaikki syntini pois, 
ja siksi mä onnellinen oon. 
(SK 413)
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