Hiljaisen viikon tiistain aamurukoushetki
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa, Palmusunnuntaista alkaneen hiljaisen viikon aikana seuraamme
Kristuksen elämän viimeisiä vaiheita. Tänään on tultu tiistaihin, tänään Jeesus joutuu tutkittavaksi neuvoston
ja Pilatuksen eteen.
Antifoni: Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Ps. 71: 4
Psalmista 69: Pelasta minut, Jumala!
Vesi on noussut kaulaani saakka.
Olen vajonnut pohjattomaan liejuun,
jalkani ei tavoita lujaa maata.
Olen joutunut vetten syvyyksiin,
pyörre tempaa minut mukaansa.
Minä olen väsynyt huutamaan,
kurkkuni on käheä.
Silmäni hämärtyivät,
kun odotin sinua, Jumala.
Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä,
jotka minua syyttä vihaavat.
Vahvoja he ovat,
nuo, jotka tahtovat tuhota minut.
Syyttä he ovat minun vihamiehiäni. Ps. 69: 2-5
Antifoni: Jumala, pelasta minut pahojen käsistä, riistäjien ja sortajien vallasta. Ps. 71: 4
Raamatunluku Joh. 18: 28-40

Kaifaksen luota Jeesus vietiin maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Juutalaiset eivät itse menneet
palatsiin sisälle, etteivät saastuisi vaan voisivat syödä pääsiäisaterian. Niinpä Pilatus tuli ulos heidän
luokseen ja kysyi: ”Mistä te syytätte tätä miestä?” He vastasivat: ”Jos hän ei olisi rikollinen, emme
luovuttaisi häntä sinulle.” ”Pitäkää itse hänet”, Pilatus sanoi, ”ja tuomitkaa hänet oman lakinne mukaan.”
Mutta juutalaiset sanoivat: ”Meidän ei ole lupa tuomita ketään kuolemaan.” Näin tapahtui, jotta Jeesuksen
sanat kävisivät toteen. Hän oli aiemmin ilmaissut, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.
Pilatus meni takaisin palatsiin, käski tuoda Jeesuksen eteensä ja kysyi häneltä: ”Oletko sinä juutalaisten
kuningas?” Jeesus vastasi: ”Itsekö sinä niin ajattelet, vai ovatko muut sanoneet minusta niin?” Pilatus sanoi:
”Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet
tehnyt?” Jeesus vastasi: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan,
minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin
täältä.” ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: ”Itse sinä sanot, että olen kuningas.
Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta.
Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua.” ”Mitä on totuus?” kysyi Pilatus.
Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: ”En voi havaita hänen
syyllistyneen mihinkään rikokseen. Tapana on, että minä pääsiäisjuhlan aikana teidän mieliksenne päästän
vapaaksi yhden vangin. Tahdotteko, että vapautan juutalaisten kuninkaan?” Silloin he alkoivat huutaa: ”Ei
häntä! Päästä Barabbas!” - Barabbas oli rosvo.
Rukous:
Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä. Sinä annat Poikasi kärsiä
meidän tähtemme kukistaaksesi vihollisen vallan. Hiljennä meidät tutkimaan rakkautesi ääretöntä lahjaa.
Kiitos siitä, että saamme ottaa vastaan syntien anteeksiantamuksen ja pelastuksen ikuisesta kuolemasta.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden. Aamen.
Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
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