Ensimmäisen paastoviikon maanantai
Päivän rukous
Jeesus Kristus, älä anna käytökseni mallina olla tänään maailma vaan uusi mieli, jonka sinä olet
antanut minulle.
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 tai Kuvitteleva rukous.
Päivän teksti
Matteus 5: 31-46
»Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu
kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset
toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet
vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te
Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman
luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te
vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te
tulitte minun luokseni.’
»Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme
sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut
kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme
sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti:
kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle.’
»Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut,
ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te
ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä
olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette
vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’
»Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana
tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille:
’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te
olette jättäneet tekemättä minulle.’
»Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen
elämään.»

Päivän kuva

Viimeinen tuomio, Jan Provoost

Onko tämä kuva sinusta inspiroiva, pelottava, kaunis tai tylsä? Miksi?
Päivän ajatus
Löydätkö tänään tavan kohdella jotakuta läheistäsi niin, että hän tuntee itsensä kuninkaalliseksi?
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Ensimmäisen paastoviikon tiistai
Päivän rukous
Rakas Jumala, täytä minut säteilevällä läsnäolollasi niin, että ihmiset voivat nähdä sinut, ei minua
tänään.
Nick King 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
Matteus 6: 7-15
»Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa
kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän Isänne kyllä
tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin:
– Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä
niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille velkamme anteeksi,
niin kuin mekin annamme anteeksi
niille, jotka ovat meille velassa.
Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
»Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen
Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi
teidän rikkomuksianne.
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Päivän kuva

Jeesus opettaa ihmisiä, James Tissot

Katso kuvameditaatio-ohjeita sivulta 4, ja kokeile, sopiiko joku ohjeista tämän kuvan kanssa
meditoimiseen. Puhuuko kuva sinulle, ja mitä se sanoo?
Päivän ajatus
Jos Jumala tietää tarpeemme jo ennen kuin rukoilemme, miksi me sitten rukoilemme? Ehkä
vastaus kerrotaan päivän evankeliumitekstin alussa. Meitä ympäröi, ja meissä on niin suuri määrä
erilaisia ääniä, että toisinaan emme itsekään tiedä, mitä todella haluamme. Me emme rukoile vain
pyytääksemme jotakin mitä haluamme vain ymmärtääksemme mitä Jumala haluaa meiltä. Kun
alamme ymmärtää, mitä Jumala toivoo, osa ympäröivistä ja päänsisäisistä äänistä hiljenee. Me
rauhoitumme. Me keskitymme. Rukouksesta tulee jokapäiväinen leipä, jokapäiväinen riisi tai
pasta, yksinkertainen ateria, joka on juuri sitä mitä tarvitsemme, kuten jokainen perusruoka.
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Ensimmäisen paastoviikon keskiviikko
Päivän rukous
Jumala, tuon eteesi kotimaani ja pyydän, että teet vahvistat sitä levittämään hyvyyttä maailmaan.
Paul Nicholson 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
Joona 3:1-10
Joonalle tuli toisen kerran tämä Herran sana: »Lähde Niniveen, tuohon suureen kaupunkiin,
ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun.»
Nyt Joona meni Niniveen, niin kuin Herra oli käskenyt. Ninive oli suunnattoman suuri
kaupunki, laidasta laitaan kolme päivänmatkaa. Joona lähti kulkemaan kaupungissa
ensimmäistä päivänmatkaa ja huusi: »Enää neljäkymmentä päivää, sitten Ninive
hävitetään!» Sen kuultuaan Niniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston, ja niin
ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen.
Kun Joonan sanat tulivat Niniven kuninkaan korviin, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui
viittansa, pukeutui säkkivaatteeseen ja istuutui tomuun. Hän käski kuuluttaa koko Ninivessä:
»Tämä on kuninkaan ja hänen hovinsa määräys: Eivät ihmiset eivätkä eläimet, eivät lehmät
eivätkä lampaat saa edes maistaa ruokaa eivätkä juoda vettä. Karjaa ei saa päästää
laitumelle. Kaikkien, niin ihmisten kuin eläintenkin, on kuljettava säkkivaatteeseen
puettuina, kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Jokainen kääntyköön pahoilta
teiltään ja hylätköön väärät tekonsa. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan, leppyy ja
antaa hehkuvan vihansa laantua, ja me pelastumme.»
Jumala näki, että he kääntyivät pahoilta teiltään. Niin hän muutti mielensä eikä sallinutkaan
onnettomuuden kohdata niniveläisiä, vaikka oli sanonut tuhoavansa heidät.
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Päivän kuva

Mag-Pole, Unsplash

Mitä kuva kertoo sinulle? Miltä kuvan ihmisestä tuntuu?
Päivän ajatus
Ekologinen päivän katselu. Koko luomakunta heijastaa Jumalan kuvan kauneutta ja lahjaa. Milloin
olin tästä tietoinen tänään? Oliko päivässä hetki, jolloin tietoisesti suojelin Jumalan luomaa? Mitä
haasteita tai iloja kohtaan, kun ryhdyn luomakunnan suojelemiseen? Miten voin korjata virheet
suhteessani luomakuntaan, kun olen asettanut (tiedostamatta ja ääneenlausumattakin) itseni sen
yläpuolelle? Kun katson huomiseen, pyydän inkarnoituneen Kristuksen dynaamisen läsnäolon
näkemistä kaikessa luodussa.
Joseph Carver SJ
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Ensimmäisen paastoviikon torstai
Päivän rukous
Jumala, tiedän, että tänään on paljon valittamisen aiheita; anna minulle armosi, niin että osaisin
kuunnella toisia sen sijaan, että valitan heille.
Nick King 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
Matteus 7:7-12
Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä
jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai
kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? Tai käärmettä, kun hän pyytää
kalaa? Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon
ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.
»Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.
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Päivän kuva

SPC Paul Harris, Wiki Commons

Mitä kuva kertoo sinulle? Minkä puolesta se saa sinut rukoilemaan? Puhu Jumalalle omin sanoin.
Päivän ajatus
St Ignatius Loyolan Hengellisissä harjoituksissa Ignatius muistuttaa kiittämisestä rukouksen aluksi
ja yleensä kertoo, mitä tulee pyytää. Arkielämässä voi toisinaan olla vaikea tietää, mistä kiittää tai
mitä rukoilla. Yleensä riittää, että pyydämme yhtä asiaa tulevaan päivään; vaikkapa selkeyttä
päätökseen, anteeksiantamusta virheeseen tai Jumalan syvempää läheisyyttä. Jos jäät jumiin, etkä
tiedä mitä pyytää, kysy: ”mitä minä haluan itselleni?” Pyydä sitten rukouksessa tätä. Se voi auttaa
sinua pääsemään yhteyteen todellisen itsesi ja syvien tarpeittesi kanssa, ja estää sinua
lankeamasta siihen ansaan, että pyydät sitä mitä kuvittelet Jumalan haluavan sinun pyytävän.
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Ensimmäisen paastoviikon perjantai
Päivän rukous
Jumala, tuon eteesi tyytyväisyyteni, anna seesteisyyden ja rauhan hetkien virrata kaikkeen mitä
teen.
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
Matteus 5:20-26
Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja
fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
»Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut
oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on
ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on
ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin
tulen.
»Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua
vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten
vasta antamaan lahjasi.
»Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen.
Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään
vankilaan. Usko minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä
kolikkoa myöten.
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Päivän kuva

Vuorisaarna, Fritz von Uhde

Mitä kuva kertoo sinulle? Pystytkö kuvittelemaan itsesi yhdeksi kuvan ihmiseksi? Taiteilija maalasi
kuvaa 1800-luvun loppupuolella, maalaten siihen oman aikansa ihmisiä. Miltä kuva näyttäisi tällä
vuosisadalla?
Päivän ajatus
Monet kokevat, että maalaaminen tai piirtäminen auttaa heitä ilmaisemaan tunteitaan,
ihmissuhteitaan tai elämän kulkua. Ei tarvitse olla suuri taiteilija. Miksi et kokeilisi itseilmaisua
luovasti?
Ehkä yksikertaista abstraktia, kirkkaita ja iloisia värejä, tai jotakin tummempaa. Symboleja itsestäsi,
ihmisistä, Jumalasta jne. Pehmeitä, kaarevia, teräviä ja karheita muotoja. Värit voivat olla
symbolisia, kuten sininen taivasta ja vettä varten, keltainen aurinkoa, vihreä rauhaa tai kateutta,
punainen onnea tai vihaa varten. Tai ehkä voit ilmaista itseäsi tikku-ukkojen avulla.
Kun olet valmis, mietiskele kuvasi äärellä.
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Ensimmäisen paastoviikon lauantai
Päivän rukous
Jumala, anna voimasi ja rohkaisusi tänään heille, joiden ruumis, sielu tai mieli on sairas. Anna
heidän tuntea, miten lähellä olet.
Simon Bishop 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
Matteus 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.
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Päivän kuva

Tuhlaajapojan paluu, Murillo

Kiinnitä huomiosi kuvan ihmisiin, kuvittele, mitä he ajattelevat ja sanovat. Mitä sinä tunnet?
Päivän ajatus
Jokainen ihminen on joskus tullut loukatuksi ja pitkään jälkeenpäinkin me voimme kokea
katkeruutta toista tai toisia kohtaan. Oikeaan aikaan vaikean muiston kanssa rukoileminen voi
auttaa paranemisessa. On hyvä olla käyttämättä muistoa, joka on vielä tuore ja tuskallinen, vaan
käyttää kokemusta, joka on valmis lempeästi tutkittavaksi. Palaa tuohon muistoon, ja käy läpi mitä
tapahtui. Älä uppoa liian syvälle. Voi olla, että haluat muistossasi puhua henkilölle, joka sinua
loukkasi, ymmärtääksesi miksi hän toimi niin kuin toimi. Mikä hänen taustassaan tai
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elämäntilanteessaan vaikutti hänen käytökseensä? Yritä ymmärtää tapahtunutta tämän toisen
ihmisen näkökulmasta. Voi auttaa, että puhut Jeesukselle tapahtuneesta. Jos voit, ilmaise
anteeksiantamista. Voi olla, että haluat pyytää voimaa antaa anteeksi jonakin päivänä, jos et ole
nyt siihen valmis.

Toinen paastonajan sunnuntai
Päivän rukous
Pyhä Henki, täytä minut tänään ilolla. Auta minua jakamaan tätä iloa tapaamieni ihmisten kanssa.
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 9: 28-36
Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin,
Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa
muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi
miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa
kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.
Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen.
Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen
kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: »Opettaja, on hyvä,
että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.» Mutta
hän ei tiennyt mitä sanoi.
Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät
miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun Poikani, minun valittuni,
kuulkaa häntä!» Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät
vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.
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Päivän kuva

Kirkastuminen, Alexander Ivanov

Mitä kuva kertoo sinulle? Mitä ajattelet, miltä tuntui olla yksi opetuslapsista tuona päivänä? Puhu
Jeesukselle omin sanoin kirkastusvuorikokemuksesta. Voit käyttää jotakin kuvameditaatioohjeiden keinoista.
Päivän ajatus
Kristuksen kirkastuminen tapahtuu sen jälkeen, kun Jeesus on puhunut tulevista tapahtumista
ristillä ja Pietari on kieltäytynyt kuulemasta Jeesuksen varoituksia. Kuva Kristuksesta kirkkaudessa
auttaa opetuslapsia kestämään sen mitä myöhemmin tapahtuu. Jeesuksen fyysinen olemus
muuttuu, hänen vaatteensa muuttuvat kirkkaiksi, mikä muistuttaa tulevasta ylösnousemuksesta.
Kun yhdistää tähän tapahtumaan sitä edeltäneet Jeesuksen varoitukset, Jeesus tuntuu sanovan,
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että on mentävä läpi suurien koettelemusten saavuttaakseen yltäkylläisen kunnian. Kun Pietari
ehdottaa majojen tekemistä, jotta he voisivat jäädä vuorelle pitemmäksi aikaa, ääni pilvestä
kehottaa heitä kuuntelemaan Jeesusta. Hän on heidän opettajansa, he oppivat häneltä ja hän
tukee heitä.
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