Viidennen paastoviikon maanantai
Päivän rukous
Rakkauden valo, sinä loistat pimeydessä valaistaksesi elämämme toivolla. Vie minut tänään lähelle
heitä, jotka tarvitsevat minua niin, että voin olla valona heille.
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
Psalmi 22: 2-11
Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?
Minä huudan sinua avuksi,
mutta sinä olet kaukana.
Jumalani, minä kutsun sinua päivisin,
mutta sinä et vastaa.
Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa.
Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas,
sinulle soivat Israelin ylistysvirret.
Sinuun ovat turvanneet isämme ennen.
Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan,
sinua he huusivat ja saivat avun,
sinuun he luottivat eivätkä pettyneet.
Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen,
olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka.
Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät,
pudistavat päätään ja ivaavat minua:
»Hän on turvannut Herraan,
auttakoon Herra häntä.
Herra on häneen mieltynyt,
pelastakoon siis hänet!»
Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta
ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla.
Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi,
sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen.

Päivän kuva

Mohamed Nohassi, Unsplash

Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Löydätkö yhtäläisyyksiä päivän tekstiin?
Päivän ajatus
Sanotaan, että kun Jeesus huutaa ristillä ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut” (Markus 15:34,
Matteus 27:46), hän lainaa Psalmia 22.
Se toistaa psalmien yleistä rakennetta, joissa psalminlaulaja ensin kertoo ongelmia aiheuttavista
vihollisistaan ja halustaan kuolla, mutta sitten kiinnittää huomionsa Jumalan uskollisuuteen
kansaansa kohtaan. Jumala puolustaa häntä. Syntyy uusi toivo.
Voi olla, että kiinnität huomiosi omiin ongelmiisi. Jätä ne Jumalalle. Pyydä Jumalaa pelastamaan
sinut vihollisiltasi ja itseltäsi, ja näyttämään miksi elämä on elämisen arvoista.
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Viidennen paastoviikon tiistai
Päivän rukous
Jumala, annan sinulle sokeuteni. Valaiskoon sinun valosi minun elämäni, myös ne alueet, joita en
haluaisi nähdä.
Chris Brolly SJ
Rukoukseen hiljentyminen
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina. Voit myös kuvitella kuuntelevasi Jeesusta
osana kansanjoukkoa ja käyttää Kuvittelevaa rukousta. Rukouksen päätteeksi voit puhua
Jeesukselle omin sanoin, niin kuin ystävälle.
Päivän teksti
Johannes 8: 21-30
Puhuessaan taas kansalle Jeesus sanoi: »Minä menen pois. Silloin te etsitte minua mutta kuolette
synteihinne. Minne minä menen, sinne ette te pääse.» Juutalaiset kummastelivat: »Ei kai hän aio
tappaa itseään, kun sanoo: ’Minne minä menen, sinne ette te pääse’?» Jeesus sanoi heille: »Te
olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän
maailmaan kuulu. Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se
joka olen, te kuolette synteihinne. »Kuka sitten olet?» he kysyivät. Jeesus vastasi: »Miksi minä
ollenkaan puhun teille? Minulla on teistä paljon sanottavaa, ja paljosta minun on teidät
tuomittava. Mutta minun lähettäjäni puhuu totta, ja minä vain ilmoitan maailmalle sen, minkä
olen häneltä kuullut.»
He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. Niinpä Jeesus jatkoi: »Sitten kun olette
korottaneet Ihmisen Pojan, te ymmärrätte, että minä olen se joka olen enkä tee mitään omin
neuvoin, vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut. Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani.
Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen kaiken hänen mielensä mukaan.»
Monet uskoivat Jeesukseen kuullessaan hänen puhuvan näin.
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Päivän kuva

Robert Collins, Unsplash

Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Nouseeko mieleesi muistoja lapsuudesta?
Päivän ajatus
Me olemme kuulleet Hyvän Sanoman laulun ja haluamme kulkea tanssien Jeesuksen perässä
Jumalan valtakunnan porteista. Me emme halua jäädä jälkeen. Jeesus tuli parantamaan sokeat,
kuurot ja rammat. Ei ollut epäilystä siitä, etteikö paraneminen olisi hyvä asia. Eikä Jeesus koskaan
kieltäytynyt parantamasta.
Tämä voi olla hyvä hetki miettiä omaa paranemisen tarvetta ja pyytää sitä.
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Viidennen paastoviikon keskiviikko
Päivän rukous
Tule, Jumala, asumaan sydämeeni ja paranne se, niin että voin auttaa muita ja maailmaa
ympärilläni.
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 Kuvittelevaa rukous.
Päivän teksti
Johannes 8: 31-42
Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: »Jos te pysytte uskollisina minun
sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä
vapaita.» He vastasivat hänelle: »Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet
kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?» Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti:
jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos
Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Minä tiedän kyllä, että te olette Abrahamin
jälkeläisiä. Silti te haluatte tappaa minut, koska sanani ei saa teissä sijaa. Minä puhun, mitä olen
Isäni luona nähnyt – ja te teette, mitä olette omalta isältänne oppineet.»
He vastasivat Jeesukselle: »Meidän isämme on Abraham.» Jeesus sanoi: »Jos olisitte Abrahamin
lapsia, te myös tekisitte Abrahamin tekoja. Mutta nyt te haluatte tappaa minut – miehen, joka on
sanonut teille totuuden, sen, minkä on Jumalalta kuullut. Niin ei Abraham tehnyt. Te teette aivan
samoin kuin isänne.»
He sanoivat: »Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala.» Tähän Jeesus sanoi: »Jos
Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen
luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut.
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Päivän kuva

Pixabay.com

Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Kertooko kuvan symboliikka sinulle jotakin?
Päivän ajatus
Tämän päivän tekstissä, Johanneksen evankeliumissa, Jeesus tarjoaa vapautta niille, jotka uskovat
häneen. Mitä vapautta hän haluaa antaa sinulle tänään? Mihin synteihin maailmamme on
erityisen addiktoitunut tänään? Mitä syntejä sekulaari kulttuurimme tuomitsee? Oletko osallinen
niihin synteihin?
Kuvittele, mitä Jeesus sanoisi tämän päivän syntisille. Kenen kanssa hän väittelisi ja kenelle antaisi
anteeksi hymyillen?
Rukouksen katselu
Ignatius Loyala kehottaa tarkastelemaan aikaa, jonka vietämme rukouksessa. Voit tehdä sen
tänään. Tarkastele tunteitasi, pyydä Jeesusta antamaan se, mitä tarvitset ja Jumalaa opettamaan
sinulle se mitä sinun pitää oppia. Pyydä apua huomiseen.
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Viidennen paastoviikon torstai
Päivän rukous
Jumala, annan sinulle temperamenttini. Korvaa se sinun kärsivällisyydelläsi. Anna minun nähdä
minulle vihaiset veljinä ja sisarina.
Chris Brolly SJ
Rukoukseen hiljentyminen
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Lectio Divina tai Kuvittelevaa rukous.
Päivän teksti
1. Moos. 17:3-8
Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle: »Tällainen on liitto, johon minä sinut otan.
Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se
Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä,
ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun
jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun
jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko
Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala.»
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Päivän kuva

NASA, Unsplash

Mitä näet tässä kuvassa? Liittyykö se jotenkin päivän tekstiin? Miltä se tuntuu? Puhu siitä
Jumalalle.
Päivän ajatus
Jumalan sitoutuminen Abrahamiin ja hänen jälkeläisiinsä, jota kutsutaan liitoksi, oli pysyvä. Ikuinen
sopimus. ”Te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.” Vaikka ihmiset olivat ajoittain
uskottomia, Jumala antoi heidän tehdä parannuksen, kääntyä, ja sopimus oli jälleen voimassa.
Me kaikki kuulumme tähän liittoon. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, ei mikään,
mitä muut tekevät, tai meidän oma käytöksemme. Jumalan liitto on ikuinen sopimus. Jeesus
sanoo: ”ennen kuin Abraham oli, minä olen.”
Jumalassa ei ole ajankulua, mennyt ja tuleva sulautuvat iankaikkiseen nykyisyyteen.
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Viidennen paastoviikon perjantai
Päivän rukous
Herra, sinä tiedät, mitä minun on tehtävä tänään, en jaksa uskoa, että pystyn siihen. Tässä ja nyt
annan sen sinulle, niin se voi toteutua sinun kunniaksesi.
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 Kuvittelevaa rukous.
Päivän teksti
Johannes 10: 31-42
Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Jeesus sanoi heille: »Minä olen
teidän nähtenne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin Isästä. Mikä niistä antaa teille
aiheen kivittää minut?» Juutalaiset vastasivat: »Emme me sinua minkään hyvän teon tähden
kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen.»
Jeesus vastasi: »Eikö teidän laissanne sanota: ’Minä sanoin: te olette jumalia.’? Niitä, jotka saivat
Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Isä on minut
pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon
olevani Jumalan Poika? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa
tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että Isä on minussa ja
minä olen Isässä.»
Juutalaiset yrittivät taas ottaa Jeesuksen kiinni, mutta hän ei jäänyt heidän käsiinsä.
Jeesus meni jälleen Jordanin toiselle puolelle, sinne missä Johannes aluksi oli kastanut kansaa. Hän
jäi sinne joksikin aikaa, ja hänen luokseen tuli paljon ihmisiä. He sanoivat: »Johannes ei tehnyt
yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, on totta.» Monet uskoivat siellä
Jeesukseen.
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Päivän kuva

Kristus-mosaiikki, Cambridge. Pixabay.

Mitä näet tässä kuvassa? Miltä se tuntuu? Puhu siitä Jumalalle.
Päivän ajatus
Kiinnitä huomiosi hyviin asioihin, joita Jeesus on tuonut elämääsi. Pohdi, minkälainen ihminen olit
viisi, kymmenen, viisitoista vuotta sitten. Onko jokin asia muuttunut paremmaksi? Kiitä Jumalaa
siitä, että Hän auttaa sinua kehittymään.
Jeesus parantaa kuuroja, sokeita ja rampoja; kiitä niistä asioista, joista hän on parantanut sinut ja
saanut tekemään hyvää. Katso sitä hyvää, mitä olet tehnyt. Pohditko, onko se riittävästi? Oletko
tehnyt virheitä? Pyydä Jumalaa osoittamaan, mitkä ovat sinun lahjasi ja antamaan sinulle voimaa
ja sinnikkyyttä niiden käyttämiseen.
Katso maailmaa ympärilläsi: jotkut osat ovat upea kauniita, jotkut rumia ja surullisia. Miten voit
auttaa rakentamaan hyvää ympäristöä tulevaisuudessa? Pyydä Jumalaa näyttämään, miten voit
siivota sotkua maailmassa ja suojella sitä, mikä on hyvää.
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Viidennen paastoviikon lauantai
Päivän rukous
Muistan, Jumala, tänään kaikkia, jotka ovat auttaneet minua tuntemaan sinut paremmin. Kiitos
heidän todistuksestaan, anna heille edelleen lahjojasi.
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 Kuvittelevaa rukous.
Päivän teksti
Johannes 11: 45-57
Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat
häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt.
Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä: »Mitä meidän pitäisi tehdä? Se
mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja
silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan että koko kansamme.» Silloin
yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi: »Te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö
te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa
joutuu tuhoon?» Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui
ennustuksen: Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen
yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset.
Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Sen tähden Jeesus ei enää
liikkunut avoimesti Juudeassa vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä, Efraim-nimisessä kaupungissa,
hän sitten oleskeli opetuslapsineen.
Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen
pääsiäistä puhdistusmenoja varten. He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään: »Mitä
arvelette? Tuskinpa hän tulee juhlille.» Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos
joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen.

11

Päivän kuva

Jeesus ja opetuslapset, Tita Gori

Mitä näet tässä kuvassa? Huomaa erilaiset ihmiset, Jeesuksen opetuslapset. Miltä kuva tuntuu?
Puhu siitä Jumalalle.
Päivän ajatus
Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista ja ihmiset olivat luonnollisesti vaikuttuneita.
Fariseukset pelkäsivät massaliikettä ja roomalaisten kostoa, pyhien paikkojen tuhoamista.
Tapaamme Kaifaksen, ylipapin ja pyhien rakennusten vartijan. Hän tarjoaa ajatuksen uhrista: ”On
parempi, että yksi mies kuolee kuin että koko kansa tuhoutuu.” Tämä on yksi säie totuutta, ja
evankelista kiinnittää huomion siihen, että kansa, josta tässä puhutaan, kokoaa yhteen kaikki
hajallaan olevat Jumalan lapset.
Jeesus tietää, että he ovat päättäneet tappaa hänet, eikä hän tietenkään muuta opetustaan –
mutta hänellä on vielä tehtävää, joten hän siirtyi autiomaahan. Hän palaa, kun se sopii Jumalan
suunnitelmaan, ei aikaisemmin.
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Hiljainen viikko - Palmusunnuntai
Päivän rukous
Toisinaan en ymmärrä miksi minun täytyy luopua sellaisesta, mikä on minulle tärkeää, mutta
Jumala, jos sinä tarvitset sitä palvelukseesi, se on sinun, niin kuin minäkin olen. Tiedän, että annat
minulle itsesi vastalahjana. Aamen.
Tom Shufflebotham SJ
Rukoukseen hiljentyminen
Etsi mukava paikka, hiljennä itsesi. Voit käyttää jotakin hiljentymisharjoituksista sivulla 2-3. Tämän
päivän tekstin kanssa rukoilemiseen sopii Kuvittelevaa rukous. Kuka olet tässä kohtauksessa, yksi
joukosta, fariseus, opetuslapsi, aasiin oimistaja?
Päivän teksti
Luukas 19:28-40
Tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli
tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi
opetuslastaan ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni
sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos
joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat
irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?» He vastasivat: »Herra
tarvitsee sitä.» He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat
Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle.
Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten
joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he
olivat nähneet. He huusivat:
– Siunattu hän, kuningas,
joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha,
kunnia korkeuksissa!
Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: »Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!»
Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.»
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Päivän kuva

Saapuminen Jerusalemiin, Lublinin Pyhän kolminaisuuden kappeli

Mitä näet tässä kuvassa? Mitä se kertoo sinulle?
Päivän ajatus
Tänään, Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin, läpi Galileasta Samarian läpi kulkeneen pitkän
matkan päätteeksi, astumme sisään hiljaisen viikon juhlalliseen draamaan. Hän tulee idästä, josta
Messiaan on tultava, ja hän tulee, ei temppeliin vaan Öljymäelle, joka Luukkaan evankeliumissa on
temppelin vastapari. Pelottomasti, säädetyn koodin mukaan (”Sanokaa, että Herra tarvitsee tätä.”)
hän nousee aasinvarsan selkään. Voisi odottaa, että aasi olisi heittänyt hänet selästään, mutta
mitään sellaista ei tapahdu. Ihmiset laulavat psalmia 117, toistaen sitä, mitä enkelit lauloivat
paimenille jouluyönä ”maassa rauha ja kunnia korkeuksissa,” heti Luukkaan evankeliumin alussa.
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