Toisen paastoviikon maanantai
Päivän rukous
Kylvämisen – konkreettisen tai kuvaannollisen -jälkeen olen odottanut. Kiitos, Jumalani ja Luojani,
pienistä elämän merkeistä.
Geoff Te Braake 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
Daniel 9:4-10
Minä rukoilin Herraa, Jumalaani, tunnustin syntini ja sanoin:
»Herra, sinä suuri ja pelättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja olet armollinen niille,
jotka sinua rakastavat ja pitävät sinun käskysi! Me olemme tehneet väärin, me olemme
tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi
ja laeistasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka sinun nimessäsi
puhuivat kuninkaillemme, ylhäisillemme, isillemme ja koko kansalle. Sinä, Herra, olet
oikeudenmukainen, ja me olemme ansainneet osaksemme tulleen häpeän, me Juudan
miehet, Jerusalemin asukkaat ja koko Israel, me kaikki, olimmepa lähellä tai kaukana niissä
maissa, joihin sinä olet meidät uskottomuutemme tähden hajottanut. Herra, me olemme
saaneet häpeän osaksemme, me ja meidän kuninkaamme, ylhäisemme ja isämme, sillä me
olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Mutta sinä, Herra, meidän Jumalamme, olet
armollinen ja voit antaa meille anteeksi, vaikka olemme luopuneet sinusta emmekä ole
kuunnelleet sinun ääntäsi emmekä vaeltaneet niiden lakien mukaan, jotka sinä olet antanut
palvelijoittesi, profeettojen, opettaa meille.

Päivän kuva

Daniel ja leijonat, Briton Riviere

Mitä kuva kertoo sinulle? Oletko joskus tuntenut olevasi leijonien ympäröimä kuten Daniel?
Keiden ajattelet olevan tämän päivän profeettoja?
Päivän ajatus
Jotkut ihmiset pitävät hyödyllisenä rukouspäiväkirjan kirjoittamista. Pohdiskelevan
rukouspäiväkirjan pitäminen voi auttaa hengellisen elämän syventämisessä. Ajan mittaan se toimii
kokemusten tallenteena ja kertoo sinulle, mitä Jumala ja sinä olette niistä synnyttäneet. Tämä
helpottaa taaksepäin katsomista, sen näkemistä missä kohdin ja miten on muuttunut, ulkoisesti tai
sisäisesti. Nämä muutokset tapahtuvat usein hitaasti, ja ne voivat jäädä huomaamatta.
Yksi tapa sen ymmärtämiseen, mitä löytää tällaista päiväkirjasta, on kysyä itseltään: ”mikä on
liikuttanut minua, saanut liikkeelle, tänä ajanjaksona, jota nyt katson?” Tämä saa sinut yhteyteen
hengen liikkeiden kanssa, kuten Ignatius Loyola sanoisi, hengen liikkeiden, joita hän piti Jumalan
toiminnan merkkeinä ihmisessä. Se mikä on liikuttanut sinua voi olla käymäsi keskustelu, lukemasi
kirja, kohtaamasi tapahtuma, tekemäsi työ jne. Päiväkirja auttaa sinua pohtimaan syvällisemmin,
Jumalan kanssa, mitä tapahtuma on merkinnyt sinulle.
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Toisen paastoviikon tiistai
Päivän rukous
Taivaallinen Isä, aloitan tämän päivän muistaen Joosefia, Marian puolisoa. Auta minua
jäljittelemään hänen lempeää huolenpitoaan ja hiljaista rakkautesi todistusta. Anna minulle
armosi elää evankeliumia koko sydämestäni, koko sielustani, koko mielestäni ja koko voimastani.
Annan sinulle tämän päivän.
Click to pray (https://clicktopray.org/what-is-click-to-pray/)
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 1:16-25
”ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi.
Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron
aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.
Jeesuksen syntymä
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi
ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies
mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen
kaikessa hiljaisuudessa.
Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef,
Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin
Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän
pelastaa kansansa sen synneistä.»
Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
– Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –
se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.
Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi
pojalle nimen Jeesus.

3

Päivän kuva

Enkeli ilmestyy Joosefille, P. Mignard

Miltä tuntui olla Joosef? Onko sinusta joskus tuntunut erilaiselta unen näkemisen tai nukkumisen
jälkeen?
Päivän ajatus
Jos olet isä, tänään on hyvä päivä miettiä, mitä isyys merkitsee sinulle, millaisina näet lapsesi. Voit
miettiä, olisiko sinulla jotakin opittavaa Joosefilta. Jos et ole isä, voit haluta kiittää omaa isääsi. Jos
isäsi ei ollut se suojeleva mies, joka hänen olisi pitänyt olla, voit pohtia elämäsi ”isähahmoja”, jotka
ovat auttaneet sinua eteenpäin. Mietiskele sitä, miten Joosef seurasi enkelin ilmestystä ja luotti
Jumalaan.
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Toisen paastoviikon keskiviikko
Päivän rukous
Jumala, annan sinulle surullisuuteni, johtakoon se näkemään kauneutta menneessä, nykyisyydessä
ja tulevaisuudessa.
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.
Päivän teksti
Jeremia 18:18-20
Ihmiset sanovat: »Tulkaa! Tehdään suunnitelma Jeremiaa vastaan! Eihän meiltä puutu
pappien opetuksia, viisaiden neuvoja eikä profeettojen sanoja. Annetaan hänelle sana
sanasta eikä välitetä siitä, mitä hän puhuu!»
– Herra, kuule sinä minua!
Kuuntele, mitä vastustajani puhuvat!
Miksi hyvä palkitaan pahalla?
He ovat kaivaneet kuopan,
jotta minä lankeaisin siihen.
Muista, kuinka minä sinun edessäsi
olen puhunut heistä hyvää
kääntääkseni vihasi heistä pois.
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Päivän kuva

Jeremia, Michelangelo

Mitä kuva kertoo sinulle? Miltä se sinusta tuntuu?
Päivän ajatus
Tämän päivän tekstissä Jeremia, vaikka oli vainottu, rukoilee vainoojiensa puolesta. Voit haluta
pohtia heitä, jotka ovat loukanneet tai vainonneet sinua; voitko rukoilla heidän puolestaan? Jos et,
voit rukoilla, että Jumalan antaa ajan, jolloin olet valmis antamaan heille anteeksi. Meidän ei pidä
syyttää itseämme siitä, että tunnemme vihaa meitä satuttavia ihmisiä kohtaan, tunteet tulevat
kutsumatta. Mutta meidän ei tarvitse käyttäytyä ilkeästi meitä loukanneita kohtaan. Rukoilemalla,
anteeksiantamalla ja olemalla epäitsekkäitä pääsemme profeettojen ja jopa Jeesuksen itsensä
arvokkaaseen seuraan.
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Toisen paastoviikon torstai
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 Kuvitteleva rukous. Voit kuvitella olevasi opetuslapsi,
fariseus tai joku kansanjoukosta kuuntelamassa Jeesusta.
Päivän teksti
Luukas 16:19-31
Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään
hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä
Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita
rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.
»Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet
haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja
Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä
Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä
on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan,
Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä
paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla
teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän
puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon.
Minulla on viisi veljeä – hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän
kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei,
isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he
kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä
saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.’»
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Päivän kuva

Rikas mies ja Lasarus, van Rijkc (?)

Kuvan oikeassa yläkulmassa on rikas mies perheineen pöydän ääressä sekä Lasarus. Katso
rauhassa kuvaa, mihin kiinnität huomiota? Miltä se sinusta tuntuu?
Päivän ajatus
Vaikka hän oli rikas, hänestä tuli köyhä, sanoi Paavali. Paastonaikana on hyvä miettiä omaa
suhdettaan rahaan ja sen käyttämiseen. Evankeliumeissa on esimerkkejä hyvistä rikkaista ja
hyvistä köyhistä ihmisistä; mutta erityisesti rikkaiden odotetaan olevan anteliaita jakamaan
Jumalalta saamaansa hyvää. Me emme saa ohittaa Lasarusta, joka makaa ovemme ulkopuolella.
Paastonaikana on hyvä miettiä, ketkä ovat niitä, joiden asiat ovat huonommin kuin meillä
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Toisen paastoviikon perjantai
Päivän rukous
Jumala, auta minua tänään olemaan avoin sinun läsnäolollesi toisissa ihmisissä.
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
1. Mooseksen kirja 37:2-4, 12-13, 17-28
Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista.
Kun Joosef oli seitsentoistavuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa, Bilhan ja Silpan
poikien kanssa, ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. Israel rakasti Joosefia enemmän kuin
muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille
pitkän, värikkään puvun. Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja
he alkoivat vihata Joosefia, niin etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti.
Kerran, kun Joosefin veljet olivat menneet paimentamaan isänsä lampaita ja vuohia Sikemin
seuduille, Israel sanoi Joosefille: »Veljesi ovat karjan kanssa Sikemissä. Sinun pitäisi mennä sinne
heidän luokseen.» Joosef vastasi: »Hyvä on, isä.»
Mies sanoi: »He ovat lähteneet täältä pois. Minä kuulin heidän sanovan: ’Mennään Dotaniin.’»
Niin Joosef lähti veljiensä perään ja löysi heidät Dotanista. He näkivät hänet jo kaukaa, ja ennen
kuin hän oli ehtinyt heidän luokseen, he alkoivat suunnitella hänen surmaamistaan. 19He sanoivat
toisilleen: »Tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja
sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sittenhän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen.»
Mutta kun Ruuben kuuli tämän, hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi: »Ei sentään
lyödä häntä hengiltä. Älkää vuodattako verta. Heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta
älkää vahingoittako häntä.» Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja viedäkseen
hänet takaisin isänsä luo.
Kun Joosef tuli veljiensä luo, he kävivät häneen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään
pukunsa ja heittivät hänet kaivoon, joka silloin oli kuivillaan.
Veljekset istuutuivat syömään. Mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät
ismaelilaiskaravaanin, joka oli matkalla Gileadista Egyptiin kamelit suitsukkeilla, balsamilla ja
mirhalla kuormattuina. Silloin Juuda sanoi veljilleen: »Mitä hyötyä meille on siitä, että tapamme
veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet? Myydään poika noille ismaelilaisille, niin
meidän ei itse tarvitse käydä häneen käsiksi, onhan hän sentään meidän veljemme.» Hänen
veljensä olivat samaa mieltä. Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät
Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille kahdestakymmenestä hopeasekelistä. Ja kauppiaat veivät
Joosefin Egyptiin.
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Päivän kuva

Veljet myyvät Joosefin, Damiano Mascagni

Mietiskele kuvan äärellä, mitä se kertoo sinulle?
Päivän ajatus
Tarina Joosefista kertoo paljon kateudesta, ja lopulta anteeksiannosta, kun Joosef löytää jälleen
yhteyden perheeseensä Egyptissä. Mitä yhtäläisyyksiä löydät tästä tarinasta ja Jeesuksen
elämästä?
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Toisen paastoviikon lauantai
Päivän rukous
Jeesus, auta minua tänään hidastamaan tahtia ja tavoittamaan yhteys toisiin.
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 15: 1-3, 11-32
Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat
sanoivat paheksuen: »Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan.»
Silloin Jeesus esitti heille vertauksen:
»Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle osuuteni
omaisuudestasi.’ Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän päästä nuorempi
kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen
holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä, ja
hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen, ja tämä
lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja, sikojen
ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu.
»Silloin poika meni itseensä ja ajatteli: ’Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa,
mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen
tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan
pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon.’ Niin hän lähti isänsä luo.
»Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä
ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua
vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.’ Mutta isä sanoi palvelijoilleen:
’Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja
kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa! Minun
poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt.’ Niin alkoi
iloinen juhla.
»Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja
tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi: ’Veljesi
tuli kotiin, ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.’ Silloin vanhempi
veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi: ’Kaikki
nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi
täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa.
Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä
teurastat hänelle syöttövasikan!’ Isä vastasi hänelle: ’Poikani, sinä olet aina minun luonani, ja
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kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli
kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa mutta on nyt löytynyt.’»

Päivän kuva

Tuhlaajapojan paluu, Marc Charles Gleyre

Onko kuvassa jotakin, joka kiinnittää erityisesti huomiosi?
Päivän ajatus
Päivän kertomus puhuu Rakkaudesta, joka ei ole reilua vaan anteliasta. Jeesuksen vertauksen
kuulijoina on veronkantajia, syntisiä ja fariseuksia. Keihin sinä samaistut tarinassa?
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Kolmas paastonajan sunnuntai
Päivän rukous
Rakas Jumala, vaikka mieleni ei olisikaan tänään rukouksen mieli, annan rukoukselle silti
mahdollisuuden.
Nick King 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
Johannes 4:5-42 (lyhennetty)
Matkallaan Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Siellä oli Jaakobin kaivo.
Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä.
Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle: »Anna minun juoda
astiastasi.» Samarialaisnainen sanoi: »Sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa
samarialaiselta naiselta?» Jeesus sanoi naiselle: »Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on
antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi
sinulle elävää vettä.» Nainen sanoi: »Herra, eihän sinulla edes ole astiaa, ja kaivo on syvä.
Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme
saaneet tämän kaivon? Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja
hänen karjansakin.» Jeesus vastasi hänelle: »Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano,
mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota
minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.» Nainen sanoi:
»Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano eikä minun tarvitse käydä
täällä veden haussa.»
Jeesus sanoi hänelle: »Mene hakemaan miehesikin tänne. »Ei minulla ole miestä», nainen
vastasi. Jeesus sanoi: »Totta puhuit: ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se,
jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta.» Nainen sanoi: »Herra, minä
huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa
tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa.» Jeesus
vastasi: »Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä
Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka
tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika – ja se on jo nyt –
jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä
tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja
totuudessa.»
Nainen sanoi: »Minä tiedän kyllä, että Messias tulee. »Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille
kaiken.» Jeesus sanoi: »Minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi.»

13

Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille: »Tulkaa katsomaan,
tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?»
Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen
todistavan.» Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin,
ja hän jäikin sinne kahdeksi päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen
itsensä puhuvan, ja he sanoivat naiselle: »Nyt emme enää usko vain sinun puheesi
perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman
pelastaja.»
Päivän kuva

Nainen kaivolla, Ilyas Basimkhuri Bazzi Rahib

Päivän ajatus
Jeesus ei välitä perinteisistä sosiaalisista rajoista, joiden mukaan mies saattoi puhua julkisella
paikalla vain naisille, jotka olivat hänen sukulaisiaan. Jeesus vastustaa ihmisryhmien erottelemista,
sukupuolista syrjintää, rituaalisia puhtaussääntöjä, uskonnollista vihamielisyyttä, ihmisiin liitettyjä
moraalisia stigmoja. Jeesuksen elämän lahja on avoinna kaikille.
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