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E. ANTIIKIN RETORIIKAN 

OPETUKSIA 

 

Presidentti Mauno Koivisto hyvän puhujan 

edellytyksistä: 

• Hänellä tulee olla jotain sanottavaa. 

• Hänellä tulee olla taito sanoa se. 

 

Esitelmä vai puhe 

• Esitelmän ensisijaisena tehtävänä on 

jakaa tietoa. 

• Puheen ensisijaisena tehtävänä on 

vaikuttaa kuulijoihin, saada aikaan 

muutos. 

• Kummasta saarnassa on kysymys? 

 

Muutokseen tähtäävä strategia antiikin 

retoriikassa 

• Kuvaa, pura ja hajota vanha ajatustapa 

• Perustele tilalle uusi ajatustapa 

Esimerkki:                                                    

Jeesuksen vuorisaarnasta, Matt. 5:43-48 

• "Teille on opetettu: 'Rakasta lähimmäistäsi ja 

vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: 

rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa 

vainoojienne puolesta, jotta olisitte 

taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa 

aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja 

lähettää sateen niin hurskaille kuin 

jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka 

rakastavat teitä, minkä palkan te siitä 

ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin* tee niin? 

Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä 

erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee 

niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän 

taivaallinen Isänne on täydellinen.  

 

Puheen vaikuttavuuden osatekijät 

Aristoteleen Retoriikassa 

1. ETHOS = Puhujan uskottavuus 

2. LOGOS = Argumentit, perustelujen 

loogisuus 

3. PATHOS = Kuulijan ja hänen tunteittensa 

huomioon ottaminen 

 

 ANTIIKIN RETORIIKASSA PUHE ON    

SANOMAN MARKKINOINTIA. 

Sanoma otetaan vastaan, kun kuulija tuntee 

saavansa vähällä paljon. 

       Miten teen kuulemisesta helppoa?  

•  Puhu kuuluvasti ja selvästi! 

•  Luo myönteinen ilmapiiri! 

•  Luo odotuksia! 

•  Lähde liikkeelle siitä, mikä on tuttua ja 

kiinnostavaa! 

•  Ole konkreettinen! 

•  Havainnollista! 

•  Ota kantaa, provosoi! 

 

http://www.nic.funet.fi/pub/doc/bible/fi/1992/Matt.5.html


Esimerkki: 

Paavalin saarna Ateenassa, Apt. 17: 22-34 

 

• Paavali astui keskelle Areiopagia ja alkoi 

puhua:  "Ateenalaiset! Kaikesta näkee, että te 

tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. 

Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän 

pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, 

jossa oli kirjoitus: 'Tuntemattomalle 

jumalalle.' Juuri sitä, mitä te tuntemattanne 

palvotte, minä teille julistan. "Jumala, joka on 

luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, 

hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu 

ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Häntä ei 

myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän 

tarvitsisi jotakin -- itse hän antaa kaikille 

elämän, hengen ja kaiken muun… 

 

Viisi  työvaihetta antiikin retoriikassa 

 

Kun sinulla on viesti, jonka haluat saada 

perille  

1. INVENTIO: Etsi resurssi! 

2. DISPOSITIO: Järjestä resurssi! 

3. ELOKUUTIO: Etsi oikea ilmaisu! 

4. MEMORIA: Opettele puhe! 

5. AKTIO: Pidä puhe!  

 

F. SAARNAN VALMISTUS 

       Saarnateksti hautumaan 

1.  Lue Raamatusta evankeliumiteksti ja sen 

ympäristö. Anna hautua. 

2. Lue teksti uudelleen kommentaarien ja 

Novumin kanssa 

3. Lue myös päivän Vanhan ja Uuden 

testamentin lukukappaleet  

4. Lue evankeliumikirjasta päivän 

johdantoteksti ja rukoukset 

5. Jätä vielä rauhassa hautumaan!!! 

 

Evankeliumikirjan tekstikommentaareja  

 Tämän päivän evankeliumi 

Aimo T Nikolainen, Kirjapaja 

(Loppuunmyyty) 

 Päivän evankeliumi  

 Kirkkovuoden Evankeliumitekstien 

kommentaari, Sini Hulmi, Kirjapaja  

 Maitoa ja hunajaa 

Vanhan testamentin lukukappaleiden 

kommentaari , Pauli M. K. Niemelä, 

Kirjapaja   

 

 Uuden Testamentin kommentaarisarjoja 

suomeksi, Valitettavasti pääosin loppuunmyytyjä:  

 Suomalainen Uuden Testamentin 

selityssarja  

 Aimo T. Nikolainen, Rafael Gyllenberg,   

Esko Haapa, Kirjapaja 

 Avaa Uusi testamenttisi  

 Aimo T Nikolaisen kommentaarisarja, 

Kirjapaja 1986-88 

 Uuden testamentin selitys 1-4 

              Eduard Schweizer, Kirjapaja 1989-1993 

 Uuden testamentin kommentaarisarja  

 Jukka Thurén (& Lauri Thurén),   

Kustannus oy Arkki 

 

 



Eksegeettinen analyysi 

• Mihin yhteyteen evankelista liittää tämän 

tapahtuman/nämä Jeesuksen sanat? 

• Miten teksti on ymmärrettävissä 

evankeliumin kokonaisuudesta käsin?  

• Keitä on läsnä/Keille Jeesus osoittaa 

sanansa? 

• Mitkä aikahistorialliset seikat auttavat 

ymmärtämään tilannetta/sanoja? 

• Mitä avainsanoja tekstiin sisältyy? Paneudu 

niihin Raamatun sanakirjan kanssa. 

 

Eksegeettisen analyysin peruskysymys: 

• Mikä on tekstin scopus, tähtäyspiste, 

”pointti”? 

• Mitä Jeesus meille tässä oikein sanoo, lupaa 

ja antaa? 

 

Muita saarnan valmistajan kysymyksiä tekstin 

äärellä? 

• Systemaattinen tarkastelu:  

    - Mihin kirkon opin kysymyksiin teksti liittyy?   

     - Mitä kirkko näistä kysymyksistä opettaa? 

     - Miten tätä tekstiä on tulkittu? 

• Liturginen tarkastelu: 

    - Miten teksti liittyy kirkkovuoden ajan-

kohtaan?  

    -  Miten jumalanpalveluksen muut osat 

tukevat tekstiä ja sen sanomaa tai avaavat 

siihen uusia näkökulmia? 

 

 

• Pastoraalinen tarkastelu: 

    - Millaisia sielunhoidollisia kysymyksiä ja 

näköaloja teksti avaa? 

• Kontekstuaalinen tarkastelu: 

   - Millaisia yhteyksiä tekstillä on oman 

aikamme aatevirtauksiin ja yhteis-

kunnallisiin kysymyksiin tai ajan-kohtaisiin 

tapahtumiin ja keskusteluun? 

• Hermeneuttinen tarkastelu: 

    - Mikä merkitys tekstillä ja sen sanomalla 

on kuulijoilleni ja minulle tänä aikana? 

      

Postilloista, vanhoista saarnoista, Cruxin tai 

muista saarnan juurista voi olla apua, kun …  

• pohdit tekstin scopusta  

• haet taustatietoja tai kielikuvia, jotka voivat 

palvella sanoman välittämistä 

Ota kuitenkin aina riittävästi etäisyyttä valmiiseen 

tekstiin.   

Sano asiasi tuoreesti omin sanoin. 

 

Hyvä saarna … 

-    on tekstille uskollinen 

     = tekstuaalisuus  

-   liittyy tuoreella tavalla kuulijoiden elämän-

tilanteeseen 

     = kontekstuaalisuus  

 

Ennen saarnan kirjoittamista luonnostele: 

• Teema tai vaihtoehtoisia teemoja 

• Jäsennys tai vaihtoehtoisia jäsennyksiä 



 

Saarnan kirjoittaminen   

• Kirjoita saarna jäsentelyä seuraten!  

• Oikolue ja tiivistä! 

• Lue ääneen. Muokkaa jäsentelyä ja ilmaisua 

niin, että teksti  toimii nimenomaan 

puhuttuna! 

• Anna hautua yön yli. Muokkaa ilmaisua vielä 

kerran.  

 

Miten vahvistan pohjaa saarnan valmistelulle? 

• Osallistu kuulijana seurakunnan elämään! 

• Lue Raamattua mietiskellen ja ehjinä 

kokonaisuuksina! 

• Pidä myös Raamattutunteja – osallistu 

raamattu- ja keskustelupiireihin! 

• Harrasta teologiaa, lue myös 

hartauskirjallisuutta ja postilloja! 

• Rikastuta kieltäsi ja kielikuviasi muutakin 

kirjallisuutta lukemalla!  

• Elä mukana kuulijoiden arkitodellisuudessa! 

• Kohtaa keskusteluissa kuulijoiden hengelliset 

kysymykset ja ajattelu!  

 


