
Hiljaisen viikon maanantai 
 
Päivän rukous 
Betanian Marian rukous: Herra, säästin tätä erityiseen hetkeen. Nyt annan sen sinulle. Toiset 
voivat pitää minua yli-anteliaana tai typeränä, mutta minulle riittää, että sinä ymmärrät. 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 tämän kohtauksen henkilöistä 
muistuttaa sinua? 
 
Päivän teksti 
 
Johannes 12: 1-11 
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus 
asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen 
pöytäkumppaneista. 
Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne 
hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. 
Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: 
»Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.» Tätä 
hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen 
kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: 
»Anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta 
minua teillä ei aina ole.» 
Betaniaan saapui suuri joukko juutalaisia, jotka olivat kuulleet Jeesuksen olevan siellä. He eivät 
tulleet ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myös nähdäkseen Lasaruksen, jonka Jeesus oli 
herättänyt kuolleista. Niinpä ylipapit päättivät tappaa myös Lasaruksen, koska monet juutalaiset 
hänen takiaan lähtivät Jeesuksen luo ja uskoivat häneen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivän kuva 
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Maria Magdalena Jeesuksen jalkojen juuressa, Frank Wesley 

 
Mitä näet tässä kuvassa? Miltä Mariasta tuntui? Miltä ajattelet Jeesuksesta tuntuneen, kun hänen 
jalkansa voideltiin julkisesti? Mitä se kertoo sinulle? 
 
Päivän ajatus 
Ignatius Loyola ehdottaa yhdeksi rukouksen tavaksi rukousta viiden aistin avulla. Hänen 
mielestään se on hyvä rukouksen tapa päivän päätteeksi, kun on väsynyt. Voit ”vain olla” sen 
sijaan että ”ajattelet” mitä evankeliumitekstissä tapahtuu. Tämän päivän teksti sopii hyvin 
tällaiseen rukouksen tapaan. 
Hajuaisti: Kuvittele haistavasi öljy. 
Näköaisti: Näe maria ja muut. 
Kuuloaisti: Kuule, mitä he sanovat. 
Tuntoaisti: Voit haluta koskea Jeesuksen jalkoja tai tuntea Marian kosketuksen. 
Makuaisti: Ehkä maistat jotakin, minkä Martta on valmistanut? 
Lepää mielikuvituksessasi aistit valppaina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiljaisen viikon tiistai 
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Päivän rukous 
Joosef arimatialaisen rukous (Matteus 27:57-60): Jumala, tiedän että minun hyvinvointiani 
kadehditaan, ja olen pohtinut, olenko varustanut itseni liiankin hyvin. Tunnen, että tulevat päivät 
edellyttävät minulta rohkeutta ja anteliaisuutta. Olkoon kaikki, mitä minulla on, sinun 
palveluksessasi. 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.  
 
Päivän teksti 
 
Johannes 13:21-33, 36-38 
Näin Jeesus puhui. Järkyttyneenä hän sanoi heille: »Totisesti, totisesti: yksi teistä kavaltaa minut.» 
Opetuslapset katsoivat toisiaan ymmällään, tietämättä, ketä hän tarkoitti. 
Yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain, oli aterialla hänen vieressään. Simon Pietari 
nyökkäsi hänelle, että hän kysyisi Jeesukselta, ketä tämä tarkoitti. Opetuslapsi nojautui taaksepäin, 
Jeesuksen rintaa vasten, ja kysyi: »Herra, kuka se on?» Jeesus vastasi: »Se, jolle annan tämän 
leivänpalan.» Sitten hän kastoi palan ja antoi sen Juudakselle, Simon Iskariotin pojalle. Silloin, heti 
kun Juudas oli sen saanut, Saatana meni häneen. Jeesus sanoi hänelle: »Mitä aiot, tee se pian!» 
Kukaan aterialla olevista ei ymmärtänyt, miksi Jeesus sanoi hänelle näin. Koska Juudaksella oli 
hallussaan yhteinen kukkaro, jotkut luulivat, että Jeesus oli käskenyt hänen ostaa jotakin juhlaa 
varten tai antaa almuja köyhille. Syötyään leivänpalan Juudas lähti heti ulos. Oli yö. 
Kun Juudas oli mennyt, Jeesus sanoi: »Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut 
hänessä. Ja kun Jumala on hänessä kirkastunut, on Jumala myös itsessään kirkastava hänet, ja 
Jumala tekee sen aivan pian. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette 
etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanoin juutalaisille: minne minä 
menen, sinne ette te pääse. »Herra, minne sinä menet?» kysyi Simon Pietari. Jeesus vastasi: 
»Minne minä menen, sinne et sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet.» 
Pietari sanoi: »Herra, miksi en nyt pääse mukaasi? Minä annan vaikka henkeni puolestasi.» Jeesus 
sanoi hänelle: »Sinäkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti: ennen kuin kukko 
laulaa, sinä kolme kertaa kiellät minut.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivän kuva 
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Minun muistokseni, Walter Rane  

 
Mitä näet tässä kuvassa? Pohdi rakkaimman opetuslapsen, Pietarin, ja Juudaksen erilaisia tunteita.  
Mitä kuva kertoo sinulle? 
 
Päivän ajatus 
Tämän päivän tekstissä olemme viimeisellä aterialla, kuulemassa Jeesuksen voimallisimpia 
opetuspuheita Johanneksen evankeliumissa. Tämä tapahtuu heti hämmästyttävän opetuslasten 
jalkojen pesun ja sen merkityksen selittämisen jälkeen.  
Huomio kiinnittyy siihen, että meille kerrotaan, että ”Jeesus puhui järkyttyneenä”. 
(englanninkielisessä tekstissä ”troubled in spirit).  
 
Mikä oli syynä järkytykseen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiljaisen viikon keskiviikko 
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Päivän rukous 
Jumala, minä odotan sinua, mutta toisinaan aikataulusi yllättää minut, tai en tunnista sinua, kun 
tulet. Haluaisin olla aina sinun käytössäsi, valmista sydämeni. 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.  
 
Päivän teksti 
 
Matteus 26: 14-25 
Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi: »Paljonko 
maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He sopivat hänen kanssaan 
kolmestakymmenestä hopearahasta. Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen. 
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 
kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?» Jeesus sanoi: »Menkää 
kaupunkiin.» Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: »Opettaja 
sanoo: ’Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.’» 
Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. 
Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään hän 
sanoi: »Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut.» Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa 
jälkeen kysellä: »Herra, en kai se ole minä?» Jeesus vastasi heille: »Minut kavaltaa mies, joka syö 
samasta vadista kuin minä. Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä 
sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän 
olisi syntynytkään.» Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: »Rabbi, en kai se ole minä?» »Itsepä 
sen sanoit», vastasi Jeesus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivän kuva 
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Viimeinen ateria, Simon Ushakov 

 
Mitä näet tässä kuvassa? Kiinnitä huomiota Juudakseen, Jeesukseen ja rakkaimpaan 
opetuslapseen.  Mitä kuva kertoo sinulle? 
 
Päivän ajatus 
Miten elät tämän päivän? Ajattele päivän kertomuksen tai kuvan tunnelmaa, ja anna Jumalan 
puhua sinulle niiden kautta.  
Hiljenny rukoukseen, ja kysy Jeesukselta: ”En kai se ole minä?” 
Miten vastaat itsellesi?  
Miten Jeesus vastaisi sinulle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiirastorstai 



 7 

 
Päivän rukous 
Paavalin rukous (1. Kor. 11:23-26) Jumala, annan sinulle sydämeni ja mieleni, ja rukoilen, että 
voisin uskollisesti viedä eteenpäin rakkauden viestiä, jonka olen saanut sinulta ehtoollisessa ja 
jalkojen pesussa. 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.  
 
Päivän teksti 
 
Johannes 13: 1-15 
Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä 
tästä maailmasta Isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti 
heille täydellistä rakkautta loppuun asti. 
He olivat kokoontuneet aterialle, ja Paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, 
sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen 
valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän 
nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä 
pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. 
Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: »Herra, sinäkö peset minun jalkani?» Jeesus 
vastasi: »Tätä, minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät.» Pietari 
sanoi hänelle: »Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani!» Jeesus vastasi: »Jos minä en pese sinua, ei 
sinulla ole sijaa minun luonani.» Silloin Simon Pietari sanoi: »Herra, älä pese vain jalkojani, pese 
myös kädet ja pää.» Tähän Jeesus vastasi: »Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo 
puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki.» Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi 
hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. 
Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: 
»Ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: 
sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee 
myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä 
tein teille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivän kuva 
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Jeesus pesee opetuslasten jalat – Mosaiikki Monrealessa Sisiliassa 

 
Mitä näet tässä kuvassa? Yleensä taiteilijat eivät kuvaa Jeesusta orjan asussa, kuten tässä, vaan 
valitsevat mieluummin kalliita vaatteita eivätkä pyyhettä vyötäisille. Mitä kuva kertoo sinulle? 
 
Päivän ajatus 
Voit haluta kiinnittää huomiota hämmästykseen tässä kertomuksessa, jonka Johannes on valinnut 
selostukseensa viimeisen aterian tapahtumista. Ei selostusta ehtoollisen asettamisesta, vaan siitä, 
että Jeesus, Pietarin kauhistukseksi, tekee orjan teon kaikille opetuslapsille, myös Juudakselle – 
pesee heidän jalkansa. Evankelista selittää, mitä on meneillään: ”Hän oli rakastanut omiaan, jotka 
olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti.” Tässä kaikessa on 
kysymys rakkaudesta, kupletin juoni on rakkaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pitkäperjantai 
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Päivän rukous 
Simon kyreneläisen rukous (vrt. Markus 15:21) Jumala, sinä päivänä, kun olin vain menossa töihini, 
en odottanut sinun valitsevan minua avuksesi ristisi kantamiseen. Se muutti minut kokonaan, ja se 
on ollut ilo jakaa poikieni Alexanderin ja Rufuksen ja kaikkien tapaamieni kanssa. 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.  
 
Päivän teksti 
 
Markus 15:21-39 
Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen 
ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, 
käännettynä Pääkallonpaikka. He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän 
ei ottanut sitä vastaan. Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, 
ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai. 
Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen 
tuomionsa syy: »Juutalaisten kuningas». Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen 
hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään 
nyökyttäen he sanoivat: »No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen 
uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!» Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan 
yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: »Muita hän kyllä on auttanut, mutta 
itseään hän ei pysty auttamaan. Tulkoon nyt ristiltä alas – Messias, Israelin kuningas! Kun sen 
näemme, me uskomme häneen.» Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, 
pilkkasivat häntä. 
Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen 
tuntiin saakka. Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Elohi, Elohi, lema sabaktani?» 
Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat 
paikalla olevista sanoivat: »Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.» Joku kävi kiireesti kastamassa sienen 
hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia 
ottamaan hänet alas.» Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. 
Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö 
näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!» 
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Päivän kuva 

 
Kristus kantaa ristiä, El Greco 

 
Pohdi kuvaa. Miten kuvailisit El Grecon Kristusta? Mitä kuva kertoo sinulle? 
 
Päivän ajatus 
Tänään edessämme on pitkäperjantain hiljainen tyhjyys ja Jeesuksen kauhistuttava kuolema. Jos 
haluat voit verrata Markuksen karua kuvausta Johanneksen evankeliumiin, jossa Johannes kuvaa 
ristiä kunnian valtaistuimena. 
 
 
 
 
 
Hiljainen lauantai 
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Päivän rukous 
Pietarin rukous.  Herra, tämä lauantai on syöpynyt sydämeeni ikuisiksi ajoiksi. Olisin ollut täysin 
epätoivoinen, ellei äitisi olisi tullut luokseni ja ottanut minua kädestä. Vahvista minua auttamaan 
toisia nousemaan siitä, mikä näyttää totaaliselta epäonnistumiselta ja täydelliseltä häpäisyltä. 
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. Voit kuvitella itsesi Joosefin 
asemaan, hänen, joka oli uskollinen Jeesuksen tuominneen neuvoston jäsen, joka antoi hänelle 
oman hautansa. Tai ehkä näet itsesi yhtenä roomalaisista, tai Jeesusta seuranneista naisista, jotka 
halusivat tietää, mihin hänet oli haudattu. Jeesuksen kuolema sytytti paljon tunteita, erityisesti 
heissä, jotka rakastivat häntä. 
 
Päivän teksti 
 
Markus 15:42-47 
Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. Silloin saapui paikalle arimatialainen 
Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi 
mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus hämmästyi kuullessaan 
Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo 
kuollut. Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. Joosef osti 
pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen 
kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria 
katsoivat, mihin Jeesus haudattiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päivän kuva 
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Magdalan Maria, El Greco 

 
Ole surevan Marian kanssa. 
 
Päivän ajatus 
Lauantai oli syvän surun päivä Jeesuksen rakkaille. Menetyksen tyhjyys. Tunteiden vuoristorata. 
Pysähdy päivän hiljaisuuteen. Mitä se kertoo sinulle? 
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Pääsiäispäivä 
 
Päivän rukous 
Magdalan Marian rukous (Johannes 20: 11-18).  Herra, sinä näit minut lohduttomana, luit 
sydäntäni, kutsuit minua nimeltä, ja annoit minulle tehtävän kertoa muille. Se muutti koko 
loppuelämäni ja koko ikuisuuden. Jos meistä toisinaan tuntuu siltä, että pitää meidän odottaa 
kauan, vaali meidän uskollisuuttamme ja anna meille elävä usko. Aamen. Halleluja. 

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.  
 
Päivän teksti 
 
Johannes 20: 1-10 
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja 
näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon 
Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: »Ovat 
vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.» Pietari ja se toinen 
opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. 
Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti 
haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei 
mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia 
käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä 
vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä 
saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten 
mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. 
Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. 
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Päivän kuva 

 
Juoksevat opetuslapset, Eugène burnand 

 
Katso kasvoja ja ruumiinkieltä; mitä ne kertovat sinulle? Kuvittele opetuslasten lähtö tyhjältä 
haudalta, ajatteletko heidän näyttäneen erilaisilta? 
 
Päivän ajatus 
Mitä rakkain opetuslapsi ajatteli, kun hän astui hautaan? Ajatteletko, että ylösnousemus muutti 
opetuslasten elämän välittömästi, vai oliko se prosessin alku? Mikä on ylösnousemuksen merkitys 
sinun elämässäsi? 
 
Retriitin katselu 

• Varaa aikaa ja rauhoitu sillä tavoin, mikä on ollut avuksi hiljentymiseen tämän paaston 
aikana. Katso taaksepäin paastoretriitin päiviä ja viikkoja, ja sitä mitä Jumala on tehnyt 
sinussa ja ympärilläsi. 

• Pyydä Jumalaa kiinnittämään huomiosi siihen, mihin olisi hyödyllistä kiinnittää huomiota. 

• Pyydä Jumalan valoa, kun katsot retriitin päiviä ja viikkoja.  

• Mitä Jumala haluaa sinun huomaavan katsoessasi taakse, ja mitä ottavan mukaan arkeen? 
 
 
 


