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Tämä materiaali on tuki henkilökohtaista paastonajan matkaa varten, www.hiljaisuudenystavat.fi.
Tätä vihkosta voivat käyttää ne, joille printti sopii paremmin kuin verkkoaineisto.
Henkilökohtainen, päivittäinen rukous
Jokaiselle päivälle on raamatunteksti, kuva, mietelmä ja rukous. Sinut kutsutaan hiljentymään joka
päivä rukoillen; raamatuntekstin, kuvan tai päivän rukoustekstin äärellä, kuuntelemaan ja
katsomaan, mitä Jumala haluaa sanoa sinulle niiden kautta. Jokainen osallistuja hiljentyy päivittäin
oman aikataulunsa mukaisesti. Aikaa on syytä varata 20-30 minuuttia.
Online -ryhmä
Rukousmatkan ajatuksia voidaan jakaa viikoittain kokoontuvassa ryhmässä ja/tai Arkiretriitti 2019
-ryhmässä Facebookissa.
Aineiston alussa esitellään erilaisia tapoja rukoilla. Rukouksen on tarkoitus olla yksinkertaista ja
helppoa, ”keep it simple”. Älä huolestu siitä, toteutatko tiettyä metodia oikein tai väärin, älä anna
tällaisen nousta esteeksi matkalla, jonka aikana puhut Jumalan kanssa ja kuuntelet Jumalaa. Se,
mikä auttaa sinua tällä matkalla, on oikein. Käytä sellaisia rukouksen tapoja, jotka auttavat sinua,
jätä käyttämättä ne, jotka eivät auta.
Hiljentyminen: Asettuminen rukoukseen
Muutamia ehdotuksia päivittäisen rukouksen aloittamiseen, käytä sitä, mikä parhaiten sopii
sinulle.
Tietoisuus hengityksestä
Tule tietoiseksi hengityksestäsi.
Keskity jokaiseen sisään- ja uloshengitykseen.
Tunne kuinka ilma virtaa sisään sieraintesi kautta – ja antaa sinulle elämää.
Kiinnitä huomiosi elävän hengityksen lahjaan, ja Jumalaan, joka lahjoittaa sinulle elämän.
Hengitä sisään Jumalan henkeä ja Jumalan rakkautta sinua kohtaan.
Hengitä ulos kaikki, mitä erottaa sinua tästä rakkaudesta.
Tietoisuus äänistä
Kuuntele ääniä ympärilläsi.
Jos ole sisätilassa, kuuntele ääniä sekä huoneestasi ja sen ulkopuolelta. Identifioi jokainen ääni, älä
jää kiinni yksittäiseen ääneen.
Lempeästi, hitaasti ja tuomitsematta, kiinnitä huomiosi eri ääniin vuorotellen.
Älä yritä olla kuulematta niitä. Kun olet valmis, tiedosta oman hengityksesi ääni.
Äänten kuulemisen kautta kuule luomassaan asuvan Jumalan kutsu.
Tietoisuus omasta ruumiista
Aloita päälaesta, käy läpi jokainen ruumiinosa, tule tietoiseksi niistä.
Kiinnitä lempeästi huomiota päähän, kasvoihin, silmiin, niskaan, hartioihin jne.
Kuuntele tuntemuksiasi, älä tuomitse.
Tunne lämpötila, vaatteet, ilmavirta, kireys, kihelmöinti jne.
Jatka kunnes olet tietoinen koko ruumiistasi.
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Tarkastele sitten itseäsi kokonaisena – Jumalan kuvaksi luotuna – jossa Jumala on päättänyt asua.

Kuva: Sandra Chile, Unsplash

Kävely
Kävele hitaasti tietoisena kaikesta ympärilläsi: ympäristö, ajatukset, tunteet, keho.
Kävele hitaammin kuin normaalisti kiinnittääksesi huomiota kaikkeen ympärilläsi olevaan.
Päivän katselu
Paastonajalle ehdotetaan erityistä tapaa päivän katseluun, mutta kaikki tavat perustuvat samaan
ajatukseen: tule tietoiseksi päivästä ja siitä mitä tunteita se sinussa herättää.
• Ole rauhassa, muista, että Jumala on läsnä.
• Katso kulunutta päivää. Pyydä Jumalalta valoa sydämeesi, niin että voit nähdä
tapahtuneessa Jumalan työn.
• Kiinnitä huomiota tunteisiisi: mikä toi sinulle iloa? Onko jotakin, mistä olet onneton?
• Puhu Jumalalle päivästä: Kiitä siitä, mistä tunnet kiitollisuutta. Jätä Jumalalle se, mistä
tunnet kiittämättömyyttä. Mitä olet oppinut päivästä?
• Katso eteenpäin, huomiseen. Miten voit tehdä siitä merkityksellisen?
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Kuva: Simon Migaj, Unsplash

Rukoussana
Rukoussana, mantra, toistuva lyhyt lause voi auttaa rauhoittumaan. Toisinaan keskitymme sanojen
sisältöön, mutta usein pelkkä sanojen toistaminen riittää. Rukoussanaa voi toistaa kävelyn,
hengityksen tai musiikin tahtiin. Sopivia lauseita ovat esim. ”Tule Herra Jeesus”, Jumala on
myötätunto ja rakkaus”. Kuuluisimpia rukoussanoja on nk. Jeesuksen rukous: ”Herra Jeesus
Kristus, armahda minua syntistä.”
Kuvan kanssa rukoileminen
Jokaiseen paastonajan päivään liittyy aineistossa kuva. Toisinaan se liittyy päivän tekstiin, joskus se
on abstrakti. Jos haluat käyttää kuvia rukouksen apuna, suosittelemme seuraavaa:
• Asetu aloillesi rauhallisesti, mukavasti, mutta tarkkaavaisena.
• Anna itsesi, aikasi ja mielikuvituksesi Jumalalle.
• Kerro Jumalalle, mitä tarvitset tänään, mitä kaipaat. Tämä voi olla esimerkiksi suurempaa
rakkautta Jeesukseen, kuten: ”Jeesus, haluan tuntea sinut paremmin, sinun rakkautesi
vahvemmin ja seurata sinua läheisemmin.”
• Pyydä Jumalaa olemaan inspiroijasi ja anna kuvan näyttää, mitä Jumala haluaa sinun
näkevän.
• Mitä tunnet katsoessasi kuvaa? Pidätkö siitä, vai etkö pidä? Voit kiinnittää huomiota
väreihin, asetelmaan, tunnelmaan jne.
• Tarkastele kuvaa huolellisesti. Jos siinä on ihmisiä, huomioi, miten he liittyvät toisiinsa.
Mitä he tuntevat? Onko kuvassa merkityksellisiä symboleja tai muita merkkejä?
• Vietä aikaa kuvan kanssa
• Mitä kuva kertoo sinulle? Haastaako se sinua? Löydätkö uusia näkökulmia asioihin? Ehkä et
pidä taiteilijan tai valokuvaajan näkemyksestä tai kuvittelet asiat toisenlaisiksi?
• Voit haluta puhua Jumalalle kuvasta, tai jostakin kuvan herättämästä elämässäsi. Voit
haluta keskustella jonkin kuvan hahmon kanssa.
• Lopeta tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän -rukouksella.
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Raamatuntekstin kanssa rukoileminen
Raamatuntekstien äärellä rukoilemisen kaksi päätapaa ovat Lectio Divina ja Kuvitteleva rukous
(Imaginative Contemplation). Jesuiitat, St. Ignatius Loyolan seuraajat, käyttävät näitä molempia.
Lectio Divina
1. Lectio = Lukeminen
Lue koko teksti hitaasti.
2. Meditaatio = Rukoileva tutkiskelu
Lue teksti uudestaan, pysähdy siihen, missä sana tai lause tuntuu puhuttelevan. Anna
sanojen puhua sinulle. Anna tekstin koskettaa elämääsi, muistojasi. Oikeaa merkitystä ei
ole, sama teksti puhuu eri asioita eri ihmisille.
3. Oratio – puhuminen
Puhu Jumalalle omin sanoin. Kuuntele Jumalan puhetta sinulle. Kerro omat toiveesi ja
tarpeesi.
4. Contemplatio – mietiskely
Ole hiljaa ja avoinna Jumalan kasvojen edessä. Lepää. Anna mielen rauhoittua.
Käytä näihin neljään vaiheeseen koko rukousaika. Lopeta tietoisesti, esimerkiksi Isä meidän
-rukouksella.
Päiväkirja: Rukouksen jälkeen on hyvä kirjoittaa päiväkirjaan rukouksen aihe ja se mitä
sinussa tapahtui rukouksen aikana, tunteet ajatukset jne. Tämä helpottaa paastonajan
prosessia sekä ryhmässä jakamista.
Kuvitteleva rukous
Metodi, jota St Ignatius Loyola käytti useimmiten Hengellisissä harjoituksissa, on oman
itsen kuvitteleminen mukaan evankeliumin kertomukseen. Kuvittelemme itsemme
kertomuksen henkilöksi, otamme osaa tapahtumiin, näemme Jeesuksen ja muut ihmiset,
sen mitä tapahtuu ja mitä tunnemme. Tarkoitus on, että tekstin Jeesus voi puhua meille,
evankeliumin tapahtumat tulevat todellisiksi. (Historiaa ei ole tarkoitus toisintaa. Ei haittaa,
jos mielikuvitus vie kertomusta eri suuntaan kuin Raamatussa. Ei ole väliä, tapahtuvatko
asiat ensimmäisen vuosisadan Palestiinassa vai 21. vuosisadalla.) Tärkeää on se, mitä
Jumala haluaa sanoa meille tekstin kautta.
•
•
•
•
•

Valitse teksti, lue ja tutustu kertomukseen.
Muista ja tiedosta, että Jumala on läsnä.
Anna itsesi, aikasi ja mielikuvituksesi Jumalalle.
Kerro Jumalalle, mitä tarvitset tänään, mitä kaipaat. Tämä voi olla esimerkiksi
suurempaa rakkautta Jeesukseen, kuten: ”Jeesus, haluan tuntea sinut paremmin, sinun
rakkautesi vahvemmin ja seurata sinua läheisemmin.”
Kuvittele kertomuksen tapahtumat ”näyttämölle”. Käytä aikaa, katsele ympärillesi,
tunne, haista ja maista. Minkälainen on kertomus sinun mielikuvituksessasi? Kuka olet
kertomuksessa, valitse hahmo? Voit olla päähenkilö tai sivustaseuraaja. Anna
kertomuksen edetä luonnollisesti. Voit kuvitella sen nykyhetkeen tai menneeseen.
Kertomuksessa voi olla mukana ihmisiä, joita tunnet. Kertomus voi lähteä eri suuntaan
kuin Raamatussa, se on ok, luota Jumalaan, kaikki inhimillinen on sopivaa aineistoa
rukoukseen.
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•
•

Keskustelu: Kun kertomus on päättynyt, puhu omin sanoin Jeesukselle, Jumalalle,
Marialle tai jollekin kertomuksen hahmoista ja kuvittele miten he vastaavat.
Päätä rukous tietoisesti esimerkiksi Isä meidän -rukoukseen.
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Tuhkakeskiviikko
Päivän rukous:
Vapauta minut tänään kaikesta, mikä estää minua tuntemasta myötätuntoa, oi Jumala, kaikista
peloista, epäröinnistä ja epäilystä. Anna minulle armosi, että voisin osoittaa sinun rakastavat
kasvosi hänelle, joka ei sitä odota.
Philip Harrison 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
Joel 2: 12-14
Vielä nytkin Herra sanoo:
– Kääntykää minun puoleeni,
tehkää niin koko sydämestänne,
paastotkaa, itkekää ja valittakaa.
Repikää rikki sydämenne,
älkää vaatteitanne.
Palatkaa Herran, Jumalanne, luo,
sillä hän on anteeksiantava ja laupias,
hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri.
Hän voi muuttaa mielensä,
peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.
Ehkä hän vielä leppyy
ja siunaa jälleen sadon.
Silloin voitte taas tuoda
ruokauhrin ja juomauhrin
Herralle, Jumalallenne.
Rukouksen katselu
Rukousjakson päätteeksi voit katsoa taakse päin ja kysyä: Onko tällä jotakin sanottavaa minulle?
Miltä se tuntuu? Ehdotuksena on, että tarkastelet rukousta päivittäin.
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Päivän kuva

Unelmat (Kristuksen elämä), Vasiliy Polenov

Mitä kuva kertoo sinulle?
Mitä sanoisit Jeesukselle, jos voisit istua hänen vieressään tänään?
Mitä Jeesus sanoisi sinulle?
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Päivän ajatus
”Olen altis häiriötekijöille, Jumala On vaikea pitää ajatukset sinussa”
Jumala katsoi ja huokasi: ”Toivoisin, että voisin sanoa samoin sinulle, mutta en saa sinua
mielestäni.”
Patrick Purnell, The Book of Furrows

Tuhkakeskiviikon jälkeinen torstai
Päivän rukous:
Rakas Jumala, anna minun tuntea sinun myötätuntoasi ihmisiä kohtaan tavatessani heitä tänään,
erityisesti silloin, kun tunnen itseni väsyneeksi.
Tim Byron 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
5. Mooseksen kirja 30: 15-20
”Minä olen tänään pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, menestyksen ja tuhon,
Jos te noudatatte Herran, Jumalanne, lakia, jonka minä teille nyt annan, ja jos rakastatte
Herraa, vaellatte hänen teitään ja noudatatte hänen käskyjään, säädöksiään ja määräyksiään, te
saatte elää. Teistä tulee suuri kansa, ja Herra, teidän Jumalanne, siunaa teitä siinä maassa,
jonka nyt menette ottamaan omaksenne. Mutta minä ilmoitan teille tänään, että jos
sydämenne kääntyy pois Herrasta ettekä tottele häntä, vaan eksytte kumartamaan ja
palvomaan vieraita jumalia, teidät perii tuho ettekä saa kauan elää siinä maassa, jota olette nyt
menossa ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen.
»Taivas ja maa ovat todistajinani, kun nyt sanon: Minä olen pannut teidän valittavaksenne
elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne
saisitte elää. Rakastakaa Herraan, Jumalaanne, totelkaa häntä ja pysykää hänelle uskollisina.
Silloin te saatte elää, ja Herra antaa teidän aina asua siinä maassa, josta hän valalla vannoen
antoi lupauksen teidän esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.”
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Päivän kuva

Jeesus Martan kotona, Henryk Semiradsky

Mitä kuva kertoo sinulle?
Mitä sanoisit Jeesukselle, jos voisit istua hänen vieressään tänään?
Mitä Jeesus sanoisi sinulle?
Päivän ajatus
Ajattele ihailemiesi ihmisten elämää. Mitä määreitä tai mielikuvia liität heihin? Miten he ovat
eläneet elämäänsä? Meidät on kaikki kutsuttu ottamaan vastaan Jumalan lupaus rikkaasta
elämästä ja jakamaan Jumalan yltäkylläistä anteliaisuutta. Paavi Franciscus muistuttaa
apostolisessa kehotuskirjeessään ”Evankeliumin ilo” Jeesuksen esimerkistä ja sen vaikutuksesta:
”Tällaisen esikuvan innoittamana tahdomme olla täysin osa yhteiskuntaa, jakaa elämämme
kaikkien kanssa, kuunnella heidän huoliaan, auttaa heitä tarpeissaan aineellisesti ja hengellisesti,
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iloita iloitsevien kanssa, itkeä itkevien kanssa ja ponnistella uuden maailman rakentamiseksi käsi
kädessä toisten kanssa. Mutta emme tee tätä velvollisuutena tai uuvuttavana taakkana, vaan
henkilökohtaisena valintana, joka täyttää meidät ilolla ja antaa meille identiteettimme.”

Tuhkakeskiviikon jälkeinen perjantai
Päivän rukous
Herra, auta minua ottamaan tämä päivä vastaan sellaisena kuin se on, ja näkemään joka hetki,
hyvä tai paha, sinun lahjanasi.
Stephen Noon SJ
Rukoukseen hiljentyminen
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän
päivän tekstin kanssa rukoielmiseen sopii Lectio Divina tai Kuvitteleva rukous.
Päivän teksti
Matteus 9: 14-15
Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: »Meille ja fariseuksille
paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?» Jeesus vastasi heille:
»Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee
sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat.
Syventävä rukousehdotus
Tarkastele rukouksessa koko edellistä vuotta. Pyydä Jumalaa näyttämään se, mitä Hän haluaa
sinun näkevän. Oletko tuntenut hetkiä, jolloin Jumala on kääntänyt sinulle selkänsä? Koitko
tyhjyyttä, yksinäisyyttä, epätäydellisyyttä? Mitä teit? Auttoiko se? Käänny Jumalan puoleen ja
puhu hänelle näistä hetkistä, pyydä paranemista ja anteeksiantoa, mikäli se on tarpeen.
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Päivän kuva

Kristus ja apostolit, Duccio di Buoninsegna

Mitä kuva kertoo sinulle?
Älä huolestu, jos huomiosi kiinnittyy siihen, että taiteilija ei ole ottanut naispuolisia Jeesuksen
seuraajia mukaan kuvaan, tai siihen että apostolit ovat niin kääriytyneitä vaatteisiinsa. Kuva saa
olla vain ajatusten lähtöpiste, joka johtaa sinut keskustelemaan Jumalan kanssa. Älä myöskään ole
huolissasi, jos ajatuksesi eivät ole kovin hurskaita. Meidän on oltava rehellisiä Jumalalle, emme voi
piilottaa todellista itseämme.
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Päivän ajatus
Johanneksen opetuslapset olivat hämmentyneitä Jeesuksesta. Sitoutuneina juutalaisina he
noudattivat pakollisia paastoja ja paastosivat myös yksityisesti. Paasto oli tapa, jonka avulla
rukoiltiin pelastusta ja Messiaan tulemista. Kuitenkin Jeesus juhli ja aterioi kaikkien kanssa,
erityisesti syrjittyjen ja syntisten kanssa, kertoakseen heille, että hänessä riemullinen pelastuksen
aika on jo tullut.

Tuhkakeskiviikon jälkeinen lauantai
Päivän rukous
Herra, minä annan hiljaisuuteni sinulle tänään, tietäen, että hiljaisuudessa kuulen sinun äänesi.
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
Luukas 5: 27-32
Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla.
Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan
Jeesusta. Leevi järjesti sitten kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Heidän kanssaan oli
aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat
olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: »Kuinka te syötte ja juotte
yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» Jeesus vastasi heille: »Eivät terveet
tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä,
jotta he kääntyisivät.»
Päivän kuva
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Matteuksen kutsuminen, Michelangelo Merisi da Caravaggio

Mitä kuva kertoo sinulle? Huomaa viiden eri ihmisen erilaiset vastaukset.
Päivän ajatus
Rakkaus toivotti minut tervetulleeksi. Vaikka sieluni toi mukanaan syyllisyyden ja synnin.
Mutta tarkkanäköinen Rakkaus, nähdessään minun kasvavan laiskasti ensimmäisen vierailuni
jälkeen, tuli lähelleni, kysyi lempeästi: ”puuttuuko sinulta jotakin?”.
Hän, vastasin, joka olisi arvollinen olemaan täällä.
Rakkaus sanoi: ”sinä olet hän.”
”Minä, epäystävällinen, epäkiitollinen? Voi rakas, en uskalla katsoa sinuun.”
Rakkaus otti minua kädestä, hymyili ja sanoi: ”Minä loin silmäsi”
Totisesti, Jumala, minä olen pilannut ne: anna häpeäni mennä sinne minne se kuuluu.
Etkö tiedä, sanoi Rakkaus, kuka sytytti liekin?
Rakas, sitten minä palvelen.
Sinun täytyy istua, sanoo Rakkaus, ja maistaa minun lihaani.
Niin minä pysähdyin ja söin.
George Herbert

14

Ensimmäinen paastonajan sunnuntai
Päivän rukous
Herra, annan sinulle kaiken korjattavan, pyydän, että virheeni korjataan ja erehdykseni
tasoitetaan.
Peter O’Sullivan SJ
Rukoukseen hiljentyminen
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina tai Kuvitteleva rukous.
Päivän teksti
Luukas 4: 1-13
Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki
autiomaassa neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä
mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. Silloin Paholainen sanoi hänelle: »Jos
kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi.» Jeesus vastasi: »On
kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.’»
Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman
valtakunnat ja sanoi: »Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun
valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. 7Jos
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kumarrat minua, tämä kaikki on sinun.» Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi,
sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»
Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: »Jos
kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa
enkeleilleen käskyn varjella sinua. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi
kiveen.’» Jeesus vastasi: »On myös sanottu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»
Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan.

Päivän kuva

Väisty tieltäni Saatana, Ilja Repin
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Miltä sinusta tuntuu katsoessasi kuvaa?
Onko elämässäsi ollut aikoja, jolloin olet kokenut kiusauksia?
Mitä ajattelet, että Jeesus sanoisi sinulle niistä?
Katso kuvameditaation ohjeita sivulta 4, onko niistä apua tämän kuvan kanssa?
Päivän ajatus
Paholainen osaa siteerata Raamattua! Hengellisissä harjoituksissa St. Ignatius varoittaa pahasta
hengestä, joka tulee luoksemme hyvän hengen valepuvussa. Näin tuntuu käyvän päivän
evankeliumissa. Jumalan sanat ovat hyviä, mutta hän, joka puhuu ei ole – ja tämän äänen
kuuntelemisen seuraukset olisivat kohtalokkaita. Paholainen käyttää kirjoituksia hyväkseen
kiusatakseen Jeesusta lohduttamaan itseään ruoalla, hallitsemaan muita ja haastaa itse Jumalan
heittäytymään tarkoituksettomasti temppelin harjalta. Mikään näistä ei edistä toisten hyvää vaan
lisää omaisuutta, valtaa ja ylpeyttä. Ignatius suosittelee, että kun etsimme sitä, mikä on oikein,
meidän on aina tutkittava, kasvaako valinnastamme hyvää hedelmää.
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