
Rauha (katolinen) 
 

Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

Liitteet koulun oppikirjoista 

 

 

1-2 lka 
 

Luettavaksi (KKK): 

PYHÄ HENKI – JUMALAN LAHJA 733. ”Jumala on rakkaus”. ”Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän 

sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen”. Hengen voimassa Jumalan lapset voivat kantaa hedelmää. 

”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja 

itsehillintä”.  

RAKKAUS (CARITAS). Rakkaus on Jumalasta lähtöisin. Rakastamme Jumalaa hänen itsensä tähden yli kaiken, 

ja rakkaudesta häneen lähimmäistämme niin kuin itseämme. 

Rakkauden hedelmät ovat ilo, rauha ja laupeus; rakkaus saa meidät tekemään hyvää ja ojentamaan 

toisiamme veljellisesti; se on hyvää tahtoa; se haluaa olla molemminpuolista; se ei tavoittele omaa etuaan 

vaan on jalomielistä; se on ystävyyttä ja yhteyttä. ”Rakkaus on kaikkien tekojemme täyttymys, ja se 

täyttymys on iloa. Se on maali, johon juoksemme, jota kohti kiiruhdamme ja jossa sen saavutettuamme 

saamme levätä”. 

 

Liitteet:  

1 – ”4. Ihminen saa valita, s. 15” 

2 – ”Tehtäviä 1. s. 16” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rauha (katolinen) 
 

Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

Liitteet koulun oppikirjoista 

 

3-4 lka 
 

Luettavaksi (KKK): 

PYHÄ HENKI – JUMALAN LAHJA 733. 

”Jumala on rakkaus” (1 Joh. 4:8,16), ja rakkaus on lahjoista ensimmäinen; kaikki muut lahjat sisältyvät 

siihen. ”Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen” (Room. 

5:5). 218 734. […] 736. Tässä Hengen voimassa Jumalan lapset voivat kantaa hedelmää.”Hengen hedelmää taas 

ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22–

23). Henki on elämämme; mitä enemmän kadotamme oman elämämme, 113 sitä enemmän ”seuraamme 

Henkeä”. 

RAKKAUS (CARITAS) 1822. 

Rakkaus on Jumalasta lähtöisin oleva hyve, jolla rakastamme Jumalaa hänen itsensä tähden yli kaiken, ja 

rakkaudesta häneen lähimmäistämme niin kuin itseämme. 1723 

1829. Rakkauden hedelmät ovat ilo, rauha ja laupeus; rakkaus saa meidät tekemään hyvää ja ojentamaan 

toisiamme veljellisesti; se on hyvää tahtoa; se haluaa olla molemminpuolista; se ei tavoittele omaa etuaan 

vaan on jalomielistä; se on ystävyyttä ja yhteyttä. 

RAUHA 2304. 

Jotta ihmiselämää voitaisiin kunnioittaa ja se voisi kehittyä, maailmassa täytyy vallita rauha. Rauha ei ole 

pelkästään sodan puuttumista. 

2317. Yksilöiden ja kansojen väliset epäoikeudenmukaisuudet, jyrkät taloudelliset ja sosiaaliset erot, samoin 

kateus, epäluulo ja ylpeys uhkaavat lakkaamatta rauhaa ja johtavat sotiin. Kaikki, mitä näiden voittamiseksi 

tehdään, edistää rauhan rakentamista ja sodan välttämistä. 1938, 2538, 1941 560 Toinen luku  

”Koska ihmiset ovat syntisiä, heitä uhkaa sodan vaara ja on uhkaava aina Kristuksen tulemiseen asti; sikäli 

kuin he kuitenkin rakkauden yhdistäminä voittavat synnin, tulee myös väkivalta voitetuksi, kunnes toteutuu 

Raamatun sana: ’Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota 

miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja’” (Jes. 2:4).79 

(79 Vatikaanin II kirk.kok., pastoraalikonstituutio Gaudium et spes, 78) 

 

Liite: 

3 – ”Paras ystävä, s. 29” 

 



Rauha (katolinen) 
Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

Liitteet koulun oppikirjoista 

5-6 lka 
Luettavaksi (KKK) 

PYHÄ HENKI – JUMALAN LAHJA 733. ”Jumala on rakkaus” (1 Joh. 4:8,16). ”Jumala on vuodattanut 

rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen” (Room. 5:5). 218 734. […] 736. Tässä Hengen 

voimassa Jumalan lapset voivat kantaa hedelmää. ”Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, 

kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä” (Gal. 5:22–23). 

RAKKAUS (CARITAS) 1822. Rakkaus on Jumalasta lähtöisin oleva hyve, jolla rakastamme Jumalaa hänen 

itsensä tähden yli kaiken, ja rakkaudesta häneen lähimmäistämme niin kuin itseämme. 1723 

1829. Rakkauden hedelmät ovat ilo, rauha ja laupeus; rakkaus saa meidät tekemään hyvää ja ojentamaan 

toisiamme veljellisesti; se on hyvää tahtoa; se haluaa olla molemminpuolista; se ei tavoittele omaa etuaan 

vaan on jalomielistä; se on ystävyyttä ja yhteyttä. 2540 ”Rakkaus on kaikkien tekojemme täyttymys, ja se 

täyttymys on iloa. Se on maali, johon juoksemme, jota kohti kiiruhdamme ja jossa sen saavutettuamme 

saamme levätä”.83 (83 pyhä Augustinus, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4: PL 35, 2056–2057.) 

Pyhän Hengen lahjat ja hedelmät 1830. Pyhän Hengen lahjat tukevat kristittyjen moraalista elämää. Pyhän 

Hengen seitsemän lahjaa ovat viisaus, ymmärrys, neuvo, voima, tieto, hurskaus ja jumalanpelko. Ne tekevät 

uskovat valmiiksi alttiisti tottelemaan Jumalan antamia innoituksia. 1299, 1266. 1832. Hengen hedelmät 

ovat täydellisyyksiä. Kirkon traditio luettelee niitä kaksitoista: ”rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 

ystävällisyys, hyvyys, pitkämielisyys, lempeys, uskollisuus, vaatimattomuus, itsehillintä ja siveys.” (Gal. 

5:22–23; Vulgata). 736 

Rauhan säilyttäminen RAUHA. 2304. Jotta ihmiselämää voitaisiin kunnioittaa ja se voisi kehittyä, maailmassa 

täytyy vallita rauha. Rauha ei ole pelkästään sodan puuttumista. Rauhaa ei saavuteta ilman, että ihmisten 

henkilökohtainen hyvä, vapaa yhteydenpito ihmisten kesken, ihmispersoonan ja kansojen arvokkuus ja 

veljeyden toteutuminen on turvattu. Maallinen rauha on Kristuksen rauhan kuva ja hedelmä (Jes. 9:5). 

Ristillä hän ”teki näin lopun vihollisuudesta”,69 sovitti ihmiset Jumalan kanssa ja teki kirkosta ihmiskunnan 

ykseyden ja jumalayhteyden sakramentin.70 ”Hän on meidän rauhamme” (Ef. 2:14).  

(67 pyhä Augustinus, De civitate Dei, 19, 13: PL 41, 640. 68 vrt. Vatikaanin II kirk.kok., pastoraalikonstituutio Gaudium et spes, 78. 69 vrt. Ef. 2:16; 

Kol. 1:20- 22. 70 vrt. Vatikaanin II kirk.kok., kirkkokonstituutio Lumen gentium, 1.) 

2317. Yksilöiden ja kansojen väliset epäoikeudenmukaisuudet, jyrkät taloudelliset ja sosiaaliset erot, samoin 

kateus, epäluulo ja ylpeys uhkaavat lakkaamatta rauhaa ja johtavat sotiin. Kaikki, mitä näiden voittamiseksi 

tehdään, edistää rauhan rakentamista ja sodan välttämistä. 1938, 2538, 1941 560 Toinen luku  

”Koska ihmiset ovat syntisiä, heitä uhkaa sodan vaara ja on uhkaava aina Kristuksen tulemiseen asti; sikäli 

kuin he kuitenkin rakkauden yhdistäminä voittavat synnin, tulee myös väkivalta voitetuksi.79 

(79 Vatikaanin II kirk.kok., pastoraalikonstituutio Gaudium et spes, 78) 

 

Tehtäviä:  Miten Pyhän Hengen ja rakkauden lahjat ja hedelmät voivat vaikuttaa rauhan syntymiseen? 

 Rakkauden puute ei tarkoita vain sotia. mitä muuta se aiheuttaa? 

 Mistä rakkaus on lähtöisin? 



Odottaminen (katolinen) 
 

Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

Liitteet koulun oppikirjoista 

 

1-2 lka 
Luettavaksi (KKK) 

Siunaaminen on Jumalan toimintaa, joka lahjoittaa elämän ja jonka alkuperä on Isä. Aikojen alusta loppuun 

asti Jumalan koko työ on siunaamista. 

Kirkko lukee ja elää kaikki pelastushistorian tapahtumat varsinkin adventtina, paastonaikana ja 

pääsiäisyönä. 

Jokainen liturginen toimitus on Kristuksen ja kirkon kohtaamista. Kokoontuminen muodostaa ykseyden: 

Henki kokoaa Jumalan lapset Kristuksen yhteen ruumiiseen. Seurakunnan täytyy valmistautua kohtaamaan 

Herransa. Sydänten valmistaminen on Pyhän Hengen ja seurakunnan yhteistä työtä. Pyhän Hengen armo 

pyrkii herättämään uskon, sydämen kääntymyksen ja suostumuksen Isän tahtoon. 

Pyhän Hengen tehtävä kirkon liturgiassa on valmistaa seurakuntaa kohtaamaan Kristus, muistuttaa 

Kristuksesta. 

 

Kysymyksiä: 

- mitä on siunaaminen? Kuka voi siunata toisia? 

- mitä kirkossa luetaan? 

- mikä on ”seurakunta”? 

- ketä seurakunta odottaa? 

 

Liitteet:  

4 – ”11. Adventti on valmistusaika, s. 40” 

5 – ”Tehtäviä 1. s. 41” 

6 – ”Tehtäviä 1. s.47” 

 

 

 

 

 

 



Odottaminen (katolinen) 
 

Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

 

3-4 lka 
Luettavaksi (KKK) 

1076. Helluntaipäivänä Pyhän Hengen vuodattaminen aloittaa uuden ajan: kirkon ajan. Kristus tekee 

pelastustyönsä tunnetuksi ja läsnäolevaksi ja jakaa sitä kirkkonsa liturgiassa ”siihen asti, kunnes hän tulee” 

(1 Kor. 11:26).  

1078. Siunaaminen on Jumalan toimintaa, joka lahjoittaa elämän ja jonka alkuperä on Isä. 2626 1079. Aikojen 

alusta niiden loppuun asti Jumalan koko työ on siunaamista. 

1090. ”Maanpäällisessä liturgiassa saamme esimakua taivaallisesta, jota kohti me vaellamme. Siellä Kristus 

itse on ilmestyvä ja mekin hänen kanssaan kirkkaudessa.”8 1137–1139 

1092. Pyhä Henki valmistaa kirkkoa kohtaamaan Herransa; hän julistaa ja korostaa Kristusta; hän tekee 

Kristuksen salaisuuden läsnäolevaksi ja ajankohtaiseksi; yhteyden Henkenä hän yhdistää kirkon Kristuksen 

elämään ja lähetystehtävään. 737 

1095. Sen tähden kirkko lukee ja elää kaikki nämä suuret pelastushistorian tapahtumat varsinkin adventtina, 

paastonaikana ja pääsiäisyönä liturgiansa hetkessä uudelleen. 

1096. Pyhät kirjoitukset ovat olennainen osa liturgiaa: liturgisilla teksteillä ja kaavoilla on vastaavuutensa 

juutalaisuudessa, kuten esimerkiksi Isä meidän -rukouksella. Juutalaisen ja kristillisen liturgian 

samankaltaisuus tulee erityisesti näkyviin liturgisen vuoden suurina juhlina, esimerkiksi pääsiäisenä. Sekä 

kristityt että juutalaiset viettävät pääsiäistä: juutalaiset historiallista pääsiäistä, kristityt Kristuksen 

kuolemassa ja ylösnousemuksessa toteutunutta pääsiäistä. 1174, 1352, 840 

1097. Eukaristian ja muiden sakramenttien vietto, on Kristuksen ja kirkon kohtaamista. Henki kokoaa 

Jumalan lapset Kristuksen yhteen ruumiiseen. 1098. Seurakunnan täytyy valmistautua kohtaamaan 

Herransa. 15 Sydänten valmistaminen on Pyhän Hengen ja seurakunnan yhteistä työtä. 

1111. Kristuksen ruumis, kirkko, on ikään kuin sakramentti (merkki ja välikappale), jossa Pyhä Henki 

vaikuttaa; pyhiinvaeltava kirkko liturgisten toimitusten kautta jo osallistuu taivaalliseen liturgiaan. 1112. 

Pyhän Hengen tehtävä kirkon liturgiassa on valmistaa seurakuntaa kohtaamaan Kristus. 

 

Kysymyksiä: 

- mitä tarkoittaa ”kunnes hän tulee”? Milloin on ”aikojen loppu”? 

- mitä on siunaaminen? Kuka voi siunata toisia? 

- mikä on kirkon lähetystehtävä? 

- mitä on ”pelastushistoria”? 

- mikä aika edeltää pääsiäistä? Paastotaanko adventin aikana? 

- ketä seurakunta odottaa? Miten hän on läsnä Messussa? 

- mitä tarkoittaa ”pyhiinvaeltava kirkko”? 



Odottaminen (katolinen) 
Tekstit sitaatteineen Katolisen Kirkon Katekismuksesta (KKK) 

5-6 lka 
Luettavaksi (KKK) 

1076. Helluntaipäivänä kirkko ilmestyi maailmalle Pyhän Hengen vuodattamisen kautta.1 Pyhän Hengen 

vuodattaminen aloittaa uuden ajan: kirkon ajan, jolloin Kristus tekee pelastustyönsä tunnetuksi ja 

läsnäolevaksi ja jakaa sitä kirkkonsa liturgiassa ihmisille ”siihen asti, kunnes hän tulee” (1 Kor. 11:26). Tänä 

kirkon aikana Kristus elää ja toimii kirkossaan. Hän toimii sakramenttien välityksellä. 

1078. Siunaaminen on Jumalan toimintaa, joka lahjoittaa elämän ja jonka alkuperä on Isä. Hänen 

siunauksensa on lahja. Aikojen alusta niiden loppuun asti Jumalan koko työ on siunaamista. 

1090. ”Maanpäällisessä liturgiassa saamme esimakua taivaallisesta, jota kohti me vaellamme. Siellä Kristus 

itse on ilmestyvä ja mekin hänen kanssaan kirkkaudessa.”8 1137–1139 

1092. Kristuksen salaisuuden sakramentaalisessa jakamisessa Pyhä Henki toimii samalla tavalla kuin 

pelastussuunnitelman muinakin ajanjaksoina: hän valmistaa kirkkoa kohtaamaan Herransa; hän tekee 

Kristuksen salaisuuden läsnäolevaksi ja ajankohtaiseksi; yhteyden Henkenä hän yhdistää kirkon Kristuksen 

elämään ja lähetystehtävään. 737 

1095. Kirkko lukee ja elää pelastushistorian tapahtumat varsinkin adventtina, paastonaikana ja pääsiäisyönä, 

siten kuin kirkon liturgia näyttää sen ja tekee sen koettavaksi. 281, 117 

1096. Juutalaisen uskon ja uskonnollisen elämän parempi tunteminen voi auttaa ymmärtämään paremmin 

eräitä kristillisen liturgian piirteitä. Pyhät kirjoitukset ovat sekä juutalaisille että kristityille olennainen osa 

liturgiaa. Liturgisilla teksteillä ja kaavoilla on vastaavuutensa juutalaisuudessa, kuten esimerkiksi Isä meidän 

-rukouksella. Juutalaisen ja kristillisen liturgian samankaltaisuus tulee erityisesti näkyviin liturgisen vuoden 

suurina juhlina, esimerkiksi pääsiäisenä. Sekä kristityt että juutalaiset viettävät pääsiäistä: juutalaiset 

tulevaisuuteen kohdistuvaa historiallista pääsiäistä, kristityt Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa 

toteutunutta, joskin vielä lopullista toteutumistaan odottavaa pääsiäistä. 1174, 1352, 840 

1097. Liturginen toimitus, varsinkin eukaristian ja muiden sakramenttien vietto, on Kristuksen ja kirkon 

kohtaamista. Liturginen kokoontuminen muodostaa ykseyden ”Pyhän Hengen yhteyden” perusteella: Henki 

kokoaa Jumalan lapset Kristuksen yhteen ruumiiseen. Tämä yhteys on enemmän kuin inhimilliset, 

kansalliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset siteet. 1098. Seurakunnan täytyy valmistautua kohtaamaan 

Herransa. 15 Sydänten valmistaminen on Pyhän Hengen ja seurakunnan yhteistä työtä. Pyhän Hengen armo 

pyrkii herättämään uskon, sydämen kääntymyksen ja suostumuksen Isän tahtoon. 1430 

1111. Kristuksen ruumis, kirkko, on ikään kuin sakramentti (merkki ja välikappale), jossa Pyhä Henki vaikuttaa 

pelastuksen salaisuuden; pyhiinvaeltava kirkko liturgisten toimitusten kautta jo osallistuu taivaalliseen 

liturgiaan. 1112. Pyhän Hengen tehtävä kirkon liturgiassa on valmistaa seurakuntaa kohtaamaan Kristus. 

Kysymyksiä: 

- mitä ovat sakramentit? Miten pyhä Henki liittyy sakramentteihin ja Kirkon aikaan? 

- millaisia paastoamisen tapoja tunnet? Miten itsehillintä ja kohtuus liittyvät pyhittymiseen? 

- miksi kirkon mukaan pääsiäinen odottaa ”lopullista toteutumistaan”? 

- mitä tarkoitaa, ”kirkko on yhtaikaa pyhä ja syntinen: 827 (kirkon pyhyys tulee Kristukselta: 823)? 

- selitä, ”kirkon lähetystehtävä maailmassa” 2044 (kääntymys kirkon pysyvänä tehtävänä: 1428 syntien anteeksianto. 

kirkko on pyhiinvaelluksella kohti täyttymystään: 769) 














