
Martta ja Maria -raamattutyöskentely  

(Luuk. 10:38-42 UT2020) 

Tekstien luku: 

Jeesus ja oppilaat jatkoivat matkaansa ja tulivat erääseen kylään, 

jossa Martta-niminen nainen otti Jeesuksen vieraakseen. Martalla 

oli sisko, jonka nimi oli Maria. Tämä istuutui Jeesuksen jalkojen 

juureen ja kuunteli hänen puheitaan. Martta sen sijaan hääräsi 

palvelemassa vieraitaan. Viimein hän pysähtyi ja kysyi: »Herra, 

eikö sinua haittaa, että siskoni jätti minut yksin palvelemaan 

sinua? Käske hänen auttaa.» Jeesus kuitenkin vastasi: »Martta, 

Martta, sinä huolehdit ja otat paineita monista asioista. Vain yksi 

asia on tarpeen. Maria valitsi hyvin, eikä hänen osaansa viedä 

häneltä.»  

Lukekaa teksti pariin kertaan, joko yksittäin tai vuorotellen, 

jae tai lause kerrallaan. 

Lukekaa vertailun vuoksi myös Joh. 11: 1-5/ UT2020 

”Lasarus-niminen mies oli sairas. Hän asui sisartensa Marian ja Martan kanssa Betanian kylässä. Maria oli 

se, joka voiteli Herran jalat tuoksuöljyllä ja kuivasi ne hiuksillaan. 

Sisaret lähettivät viestin Jeesukselle: »Herra, rakas ystäväsi on sairaana.» Viestin saatuaan Jeesus totesi: »Ei 

tämä sairaus ole kuolemaksi vaan Jumalan kunniaksi. Se näyttää, miten kirkas on Jumalan Poika.» Jeesus 

oli kiintynyt Marttaan, hänen sisareensa ja Lasarukseen.”  

Paripohdinnat: 

Miettikää parin kanssa tekstien pohjalta: 

- Millainen kuva Martasta ja Mariasta muodostuu? Millainen heidän luonteensa oli?  

- Miltä he näyttivät? Millaista oli heidän arkensa? 

- Mitä päättelette naisen asemasta? 

- Millainen suhde Jeesuksella oli heidän perheeseensä? 

- Millaisia kysymyksiä herää naisista? 

Kirjoittakaa, kaksi mielestänne tärkeintä tekstien pohjalta nousevaa kysymystä ylös.  

Yhteiskeskustelu  

Otetaan muutama kommentti, millaisia havaintoja naisista tuli esiin. Samoin millaisia lisäkysymyksiä 

heräsi. Kaikki havainnot ja lisäkysymykset ovat oikein. Jatkotyöskentelyssä katsotaan, löytyykö 

niihin uusia näkökulmia. 

Roolien tutkiminen 

- Levitä pöydälle erivärisiä paperilappuja (esim. puolikkaiksi leikattuja erivärisiä A4-papereita) 

- Pyydä osallistujia valitsemaan Martalle, Marialle ja Jeesukselle omat värinsä.  



- Kirjoittakaa valitsemiinne lappuihin ko. henkilöiden luonteenpiirteitä, ominaisuuksia, tapoja tai 

arvostuksia, mitä arvelette heillä olleen. 

Kun kaikki ovat saaneet lappunsa valmiiksi, laitetaan ne esille lattialle kukin omaan paikkaansa siten, 

että niiden ympärillä pystyy liikkumaan. 

Martan roolin tutkiminen: 

Lähtekää liikkeelle ja lukemaan Marttaan liittyviä lappuja, kukin hiljaa itsekseen.  

Lue ohjaajana Luukkaan tekstiä ryhmälle ääneen. 

Pyydä osallistujia ajattelemaan tekstiä nimenomaan Martan roolista käsin, samaistumaan häneen. 

Mitä ajatuksia ja tunteita Martalla on? Mitä Martta teki? 

Pyydä osallistujia vuorotellen sanomaan jokin Martan ajatus ääneen. Ohjaajana voit toistaa kaikuna 

jokaisen sanomisen. 

Kun kierros on käyty, kiitä sanoista ja kehoita osallistujia astumaan pois Martan roolista, 

ravistelemaan itseään ja kävelemään toisaalle.  

Tutkikaa samoin Marian ja Jeesuksen rooleja. 

Roolityöskentelyjä ei tarvitse purkaa vielä tässä vaiheessa vaan nämä ajatukset ja kokemukset 

otetaan seuraavaan vaiheeseen mukaan. 

Audion kuuntelu/ Annamari Jukon narratiivinen kertomus Martasta ja Mariasta. 

Pohtikaa parin kanssa: 

- Mitä näkökulmia narratiivisen kertomuksen kuuntelu toi?  

- Millaisia mahdollisesti uusia kysymyksiä herätti? 

- Mitä kertomus herättää suhteessa omaan elämääsi? 

- Milloin olet ollut ”martta tai maria”? 

- Mikä on palvelun ja kuuntelun suhde? 

Yhteiskeskustelu 

Jaetaan yhteisesti, millaisia puolia kertomuksen henkilöistä nousi esiin eri vaiheissa. Millaisia 

havaintoja ja löytöjä avautui, mitä kertomus antoi omaan elämään. 

Luetaan vielä kerran kertomus ääneen. 

Päätetään rukoukseen, esimerkiksi näin: 

Jumala, Isäni, 

kutsut minua tänään läsnäoloosi. 

Anna sanasi vaikuttaa minussa rakkautta, 

anna Pyhän Henkesi puhutella niistä asioista ja ihmisistä, 

jotka tarvitsevat minua. 

Lähetä Kristus rinnalleni, eteeni ja taakseni, ylleni ja alleni, 

että voisin olla tarvitseville lähellä ja läsnä. 



Anna minulle ilon ja siunatuksi tulemisen hetkiä, 

jotta jaksan matkallani kohti sinun loputonta läsnäoloasi. 

Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

(- Pirjo Kantala; Rukousten kirja) 

 

 


