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Tämä materiaali kutsuu sinut yhteiselle matkalle
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virret löytyvät materiaalista vain nimellä. Virsien
sanat löytyvät nettivirsikirjasta www.virsikirja.fi ja
Taizé-laulujen melodian voi kuunnella YouTubesta.
Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot
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Mitä on pyhiinvaellus?

Pyhiinvaellus on ikivanha mutta samalla ajassa elävä perinne. Kautta aikojen

Pyhiinvaellus on aina myös matkailua. Eri kulttuureissa ja uskonnoissa on useita

ihmiset ovat kaivanneet pyhille paikoille ja tehneet matkoja niille. Matkalle motiivit

keskeisiä pyhiinvaelluskohteita. Ne ovat usein pyhiä kaupunkeja tai muita pyhiä

ja merkitykset antaa vaeltaja itse. Kulkea voi jalan, pyörällä, meloen, kirkkovenettä

paikkoja. Kristinuskossa tärkeitä pyhiinvaelluskohteita ovat esimerkiksi Rooma,

soutaen, purjehtien tai yhtä hyvin autolla, jos liikkuminen on haasteellista.

Jerusalem ja Santiago de Compostela. Pyhiinvaellus on tärkeä ilmiö, sillä miljoonat

Pyhiinvaellus yhdistää luonnossa kulkemisen, hiljentymisen, hengellisyyden,

ihmiset matkustavat vuosittain erilaisille pyhiinvaelluskohteille. Luterilaiselle

kulttuurihistorian, liikkeellä olon ja irtioton arjesta. Yhteys syvimpään itseen ja

vaeltajalle pyhiinvaellus on ruumiin rukousta, hengellisen elämän hoitamista ja

luontoon tulee mahdolliseksi, kun keskittyy olemaan läsnä hetkessä ja avaa aistit

hengittämistä Jumalan tahdissa. Pyhiinvaellukseen liittyy merkityksen etsintä,

havainnoimaan ympäristöä. Jokainen on tervetullut matkaamaan omalla tavallaan.

ihmettely ja pyhyyden äärelle asettuminen. Hengellinen ja henkinen ulottuvuus

Pyhiinvaelluksella voi päästää irti pyrkimyksistä, suorittamisesta ja antautua Jumalan

saattaa aueta pitkään vasta matkan jälkeenkin.

johdatukseen. Vaellus voi herättää kysymyksiä, mistä olen tulossa, mihin menossa

Kristityille pyhiinvaellus saa syviä symbolisia merkityksiä, kun tarkastelee elämää

ja mikä on oma paikkani. Matkan varrella pyhät paikat ja kulkeminen nostavat

pitkänä pyhiinvaelluksena ja kotimatkana. Niin kuin elämässäkin on yksittäisellä

esiin oman elämän iloja ja suruja. Olemassaolo, elämän matka, elämän rajallisuus,

pyhiinvaelluksella alku, vaellus ja perille pääsy. Laajemmassa merkityksessä arjen

merkitys ja merkityksettömyys ovat teemoja, jotka voivat nousta esiin. Pyhiinvaeltaja

voi ymmärtää olevan pitkää pyhiinvaellusmatkaa, jossa yksittäisen pyhiinvaelluksen

vaeltaa mysteerien maailmassa. Pyhä voi yllättää tai se voi säilyä salaisuutena.

voi ajatella olevan osa sitä.

Pyhiinvaelluksella on tilaa pohtia elämän isoja kysymyksiä rauhassa. Yhteisillä

Pyhiinvaelluksessa useat eri tekijät yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi.

vaelluksilla kokemuksiaan voi jakaa toisen kanssa, yksin vaeltaessa elämään saa

Liike, luonto, pyhät paikat ja merkityksellisten asioiden äärelle asettuminen

etäisyyttä ja asioista voi olla helpompi päästää irti. Pyhiinvaellus on matka, jota

tekevät pyhiinvaelluksesta kokonaisvaltaisen kokemuksen. Pyhiinvaelluksen

tehdään monessa suunnassa: eteenpäin polulla kohti toisia, sisäänpäin kohti itseä,

kokonaisvaltainen ulottuvuus hahmottuu seitsemän ydinidean, avainsanan ja

ylöspäin kohti pyhää, Jumalaa ja taaksepäin menneiden sukupolvien jalanjäljissä.

siunauksen kautta. Avainsanat on muotoillut Pohjoismaiden vanhimman, Ruotsin

Samalla matkataan kohti tulevia sukupolvia. Sukupolvien ketjussa löytyy oma paikka,

Vadstenan pyhiinvaelluskeskuksen perustaja, pappi ja kirjailija Hans-Erik Lindström.

jossa kulkea. Samalla voimme kuulla luomakunnan hädän huokauksen luonnon

Pyhiinvaelluksen avainsanat piirtävät esiin, mistä pyhiinvaelluksessa on kyse:

monimuotoisuuden huvetessa. Kuinka voisimme kantaa vastuuta toisistamme ja

konkreettisesta matkanteosta pyhän äärelle. Avainsanat ovat hengellisyys/henkisyys,

luomakunnastamme niin, että tulevatkin sukupolvet voisivat astella samoilla poluilla

kiireettömyys, vapaus, jakaminen, huolettomuus, yksinkertaisuus ja hiljaisuus.

meidän jälkeemme?
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Mikä on viestipyhiinvaellus?

Viestipyhiinvaellus on viestityyppinen pyhiinvaellustapahtuma,
joka etenee kesän aikana halki Suomen Savonlinnasta Turkuun
Pyhän Olavin mannerreittiä pitkin ja sieltä edelleen Pyhän Olavin
merireittiä pitkin kohti Ahvenanmaan Jomalaa. Jokainen reitin
seurakunta yhteistyökumppaneineen järjestää vaelluksen kulun
omalla tavallaan. Vaellusta kuljetaan eri alueilla esimerkiksi kävellen,
pyöräillen, kirkkoveneellä soutaen ja purjehdusveneellä purjehtien.
Vaellusta toteuttaa laaja joukko erilaisia toimijoita seurakunnista,
pyhiinvaellusverkostoista, liikunta- ja harrastusyhdistyksistä
matkailutoimijoihin ja palveluntuottajiin. Reitti kulkee kuuden
hiippakunnan: Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Tampereen ja Turun
arkkihiippakunnan sekä Porvoon hiippakunnan alueella Pyhän Olavin
merireitin kautta. Matkaa Savonlinnan ja Jomalan välillä on noin 1000
kilometriä.
Vaellustapahtuma käynnistyy helatorstaina 26.5.2022 Savonlinnan
Tuomiokirkosta, jossa piispa Seppo Häkkinen lähettää matkaan viestin ja
viestivaelluksen kohti Turkua. Turun Tuomiokirkossa viestin vastaanottaa
arkkipiispa Tapio Luoma sunnuntaina 14.8.2022. Viestipyhiinvaellus

Viestipyhiinvaelluksen tavoitteena on testata Pyhän Olavin mannerreittiä,
tuoda erilaisia yhteistyökumppaneita ja vaeltajia yhteen sekä
viestiä kohtuudesta, kestävyydestä ja toivosta pandemian jälkeisenä
aikana yhdessä pyhiinvaeltaen. Vaelluksen teemana on vesi. Pyhän
Olavin manner- ja merireitillä kuljetaan laajojen vesistöjen ääreltä
Savonlinnasta Suomen halki kohti merta. Samalla tuodaan esiin puhtaan
veden riittävyyttä ja veden ekologista merkitystä ilmastonmuutoksen
aikana. Veteen liittyy myös syviä hengellisiä symbolisia arvoja esimerkiksi
kasteen yhteys ja merkitys.
Viestipyhiinvaellus kulkee Pyhälle Olaville omistettujen kirkkojen ja
muiden kohteiden kautta. Pyhän Olavin reittien kautta se kytkeytyy myös
pohjoismaisiin historiallisiin pyhiinvaellusreitistöihin ja linkittää meidät
osaksi laajempaa pyhiinvaellusverkostoa.
Pyhiinvaelluksella kesän aikana näkyy myös rauhan teema. Yhdessä
kuljettu pyhiinvaellus on rauhan teko. Pyhiinvaeltajat tervehtivät toisiaan
usein Franciscus Assisilaisen sanoin: Pax et bonum eli rauhaa ja hyvää.
Viestivaelluksella kuljetaan osana laajempaa sukupolvien ketjua kohti
kestävämpää ja kohtuullisempaa tulevaisuutta toivoa kannatellen.

päättyy Jomalan kirkon pyhiinvaellusmessuun 19.8.2022.
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Sunnuntai: Hengellisyys

Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan matkaa.

Mietiskely
Sanotaan, että sydän palaa, kun on löydetty jotain erityisen

Kysyn itseltäni, miltä tänään tuntuu? Onko tämä

tärkeää tai rakastettavaa. Tätä ehkä Luther ajatteli

päivä erilainen kuin muut päivät? Paistaako tänään

kirjoittaessaan, että jonkun Jumala on juuri se, mihin hän

kasvoilleni ja kasvoiltani aurinko? Mitä minulle puhuu

sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Mutta toisaalta kynttilän

tämä sunnuntai—Sunday, Sonntag, dies solis—ja miten

sydän kertoo meille, että tulitikulla sydänlankaan sytytetty

se ravitsee minua? Mitä tämän päivän kulkeminen

liekki ottaa käyttöönsä jähmeän vahan, sulattaa sen ja sytyttää

valaisee minussa?

sen ympäristöönsä säteileväksi valoksi ja lämmöksi. Hengen

Maadoitus

liekki toimii samoin. Se sytyttää meidät valaisemaan muiden
rakastettavuutta, innostaa innostamaan, sillä tulemme itse

Hetki hiljaisuudessa

rakastetuksi ja ravituksi. Mihin Henki sytyttää minut tänään,
jotta illalla voisin todeta: »Ilmankos sydämeni oli ihan
liekeissä»?

Raamatun teksti: Luuk. 24:13-16, 28-32 (UT2020)
Samana päivänä kaksi Jeesuksen oppilasta oli matkalla Emmausnimiseen kylään, jonne oli Jerusalemista pitkä kävelymatka. He

Rukous
Jeesuksen Sydän, palava rakkauden ahjo,
vanhurskauden ja rakkauden kätkö, elämän ja

puhuivat kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Kun he juttelivat ja

pyhyyden lähde, meidän syntiemme sovitus,

pohdiskelivat, Jeesus itse tuli ja liittyi heidän seuraansa. He eivät

kaiken lohdutuksen kaltio, armahda ja kanna

kuitenkaan kyenneet tunnistamaan häntä.

meitä.

He olivat jo saapumassa kylään, johon olivat menossa. Jeesus oli

Virsi
30 Maa on niin kaunis

jatkavinaan matkaa, mutta oppilaat kielsivät häntä lähtemästä ja
sanoivat: »Jää tänne meidän kanssamme. Onhan päivä jo kohta
illassa.» Niin Jeesus meni sisään ja jäi heidän seuraansa. Kun he
sitten söivät yhdessä, Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen.
Hän mursi leivästä paloja ja antoi ne oppilaille. Silloin oppilaiden
silmät avautuivat ja he tunsivat hänet. Samassa Jeesus kuitenkin
katosi heidän näkyvistään. He sanoivat toisilleen: »Ilmankos
sydämemme oli ihan liekeissä, kun hän puhui meille matkalla ja
avasi meille kirjoitusten merkityksen.»
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Maanantai: Kiireettömyys

Matka jatkuu

Maadoitus:

Mietiskely:

Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan

Mistä mieleni kiire kumpuaa? Mistä se kertoo? Miten

matkaa. Mihin minulla tänään on kiire?

voin pysäyttää kiireen, laskeutua läsnäoloosi ja

Pysäytä hetki, sulje silmäsi ja hengitä syvään.

vastaanottaa lepoa ja rauhaa? Miten voisin ammentaa

Tässä olen, tähän kuulun, tähän liityn. Jalkani

tästä levosta ja läsnäolosta myös arkeni vaelluksella?

koskettavat maata, mieleni saa levätä Sinussa
ja saan kulkea kiireettömästi tänään kanssasi.

Matka jatkuu hiljaisuudessa.

Hiljaisuuden kuuntelua

Rukous:

Virsi:
903 Soi, virteni, kiitosta Herran

Luojani, Voimani, virvoittava Lähteeni, kanna minua
tänäänkin. Anna luomisvoimasi hehkua kohtaamisissa,
valaista tieni ja luoda sinun valoasi välillämme. Anna minun

Lähdetään kulkemaan hiljaisuudessa.

kiireettömästi kulkea kohti Sinua ja kohti toisia ja kohti
yhteistä jaettua luomakuntaamme. Anna minulle voimaa
huomata hyvä jokaisessa ja huolehtia luomakunnastasi.

Raamatun teksti: Ps. 84: 6-8

Pyhän kolmen nimeen aamen.

Onnellisia ne, jotka saavat voimansa sinusta,
ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun
he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne
puhkeaa virvoittava lähde, ja sade antaa heille
siunauksensa. Askel askeleelta heidän voimansa
kasvaa, ja he saapuvat Siioniin Jumalan eteen
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Tiistai: Vapaus

Matka jatkuu

Maadoitus:
Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan
matkaa. Elämässäni on paljon teitä ja polkuja,
niin, että minun on välillä vaikea ymmärtää, mikä
niistä on se, jonka Sinä olet minulle valmistanut.
Auta minua kuulemaan, monien äänien ja ohjeiden
keskeltä Sinun äänesi ja johdatuksesi.

Mietiskely:
Minkä patojen pitäisi avautua minussa, jotta
rohkeus ja ilo voivat virrata elämässäni?
Minne toivon Jumalan virran minua vievän,
jotta uskallan unelmoida suuria ja toteuttaa
elämäni kutsumusta?

Hetki hiljaisuudessa
Matka jatkuu hiljaisuudessa.
Taize-laulu:
Kuuntelemaan jää Herraasi, sydäntäsi Hän rohkaiskoon.
Rukous:

Lähdetään kulkemaan hiljaisuudessa.

Pyhä Henki, Sinä, joka et tunne esteitä, vaan
virtaat vapaana kaiken elävän keskellä, auta

Raamatun teksti: Jes 48: 20-21
Lähtekää Babyloniasta,
rientäkää kotiin kaldealaisten maasta!

minua heittäytymään turvallisesti virran
vietäväksi ja anna minun kokea Jumalan
johdatuksen vapauttava voima.

Kertokaa tästä riemuiten,
kuuluttakaa, viekää viesti
maan ääriin asti.
Sanokaa: »Herra on lunastanut
palvelijansa Jaakobin vapaaksi!»
Eivät he janoa kärsineet,
kun hän vei heidät autiomaahan:
veden hän sai vuotamaan
kalliosta heille,
hän halkaisi kallion,
ja vedet virtasivat.
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Keskiviikko: Jakaminen

Virsi:
954 Lahjoillasi meitä siunaat

Maadoitus:
Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan matkaa yhdessä

Matka jatkuu

toisten kulkijoiden kanssa: heidän, jotka kulkevat kanssani
tänään; heidän jotka ovat kulkeneet ennen meitä; heidän, jotka
lähtevät matkaan meidän jälkeemme. Auta minua kokemaan

Mietiskely:
Pohjavesi virtaa näkymättömissä. Silloinkin kun
maa näyttää kuivalta, löydämme veden lähteen,

sinun läsnäolosi nyt ja matkan varrella ja kokemaan yhteyttä

kun kaivamme tarpeeksi syvälle. Kuinka Jumalan

heihin, jotka kulkevat minun laillani Sinun askelissasi.

elämää antava vesi voi saada minut puhkeamaan
kukkaan, jotta voin kantaa hedelmää toistenkin
ravinnoksi ja virvoitukseksi?

Lähdetään kulkemaan
Raamatun teksti: Jes 58: 8-11
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi

Matka jatkuu hiljaisuudessa.

ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen.
Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi

Rukous:

ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi.

Sinä elävän veden antaja puhkaiset lähteitä

Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä,
kun huudat apua, hän sanoo: »Tässä minä olen.»

kaikkialle maailmaan. Anna minun olla yksi niistä
lähteistä. Johdata luokseni niiden janoisten askeleet,
joita haluat minun virvoittavan.

Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi
ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet,
jos annat nälkäiselle omastasi
ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,
niin sinun pimeyteesi koittaa valo
ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi.
Ja Herra on alati ohjaava sinua.

Taize laulu:
Kuin lähde pulppuava Sinun henkesi on meissä Kristus.

Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi
ja vahvistaa jäsenesi.
Sinä olet kuin vehmas puutarha,
kuin lähde, jonka vesi ei ehdy.

Hetki hiljaisuudessa.
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Torstai: Huolettomuus

Virsi:
979 Tulkoon tie sinua vastaan

Maadoitus:

Mietiskely:

Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan matkaa.

Huolettomuus ei tarkoita, ettei olisi huolia,

Painaako mieltäni jokin? Osaanko jättää arjen huolet

eikä murehtiminen auta huolien poistamisessa.

taakseni jokaisella askeleella, kun kuljen eteenpäin?

Jotta voimme kulkea kevyin sydämin, meidän

Osaanko tänäänkin luottaa siihen, että minua

täytyy luottaa siihen, että Jumala auttaa meitä

kannatellaan? Miten voisin tänään myös kannatella

kantamaan murheitamme rakkaudellaan.

muita?

Miten voisin päästä pois turhasta hätäilystä ja
huolehtimisesta? Kuinka voisin tänään nauttia
niistä asioista, mitkä tuovat iloa elämääni?

Rukous:
Jumalani, kuule minua tänään. Anna huolilleni oikeat
Raamatun teksti: Ps. 65:10-12
Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta,
sinä teet sen hedelmälliseksi.
Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä.
Sinä kasvatat sadon ihmisille,

mittasuhteet. Tuttua rukousta mukaillen: Luojani, suo minulle
tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta
muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.
Aamen.

pidät maasta huolen.
Sinä kastelet vaot,
tasoitat kynnetyn pellon,
pehmität sen sateilla
ja siunaat maan kasvun.
Sinä seppelöit vuoden hyvyydelläsi.
Missä vaunusi kulkevat, siellä maa tiukkuu runsautta.
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Perjantai: Yksinkertaisuus

Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai
’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän
taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko

Maadoitus:
Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan matkaa.
Sydämeni hiljaa huokaa: mitä tänään kehossani ja
sydämessäni kannan? Mitä tänään tarvitsen ja Sinulta
pyydän? Kuuntelen sydämeni hiljaista puhetta.

huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät
sen omat murheet.
Virsi
461 Kiitä Herraa, yö ja päivä
Lähdetään kulkemaan hiljaisuudessa aistit avoinna ja

Hetki hiljaisuudessa

herkkinä tuntemaan, kuulemaan, haistamaan, näkemään,
mitä Luomakunta opettaa yksinkertaisuudesta ja
kohtuullisuudesta.

Mitä voisi olla yksinkertainen luottamus
ja elämäntapa monimutkaisessa
epävarmuuksien maailmassa? Mitä
Luomakunta ja tämän päivän vaellus voivat
minulle avata.

Matka jatkuu
Mietiskely:
Jeesus osoitti oppilailleen kedon kukkia ja taivaan lintuja.
Mitä Hän osoittaa sinulle tässä luontoympäristössä?
Havainnoi aistit auki ja ihmettele: Mitä Luomakunta opettaa

Raamatun teksti Matteus 6:25-34
Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä

sinulle yksinkertaisuudesta? Kohtuullisuudesta?
Rukous:

söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö

Olet luonut minut osaksi tätä kaikkea kaunista ja

henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa

hyvää. Kun katson kedon kukkia ja taivaan lintuja, ilo ja

taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja

yksinkertainen luottamus täyttää sydämeni. Sinä pidät

silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän
arvoisia kuin linnut!
Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?

meistä kaikista huolta.
Aamen.

Mitä te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne
nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää.
Minä sanon teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu
kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään
kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te
vähäuskoiset!
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Lauantai: Hiljaisuus

Virsi:
922 Kuuntelen (toistetaan kolme kertaa)

Maadoitus:

Jatketaan kulkua hiljaisuudessa.

Tässä olen taas edessäsi lähdössä jatkamaan matkaa.
Olenko valmis siihen? Vaeltaako mieleni kehoni
kanssa vai onko se omilla teillään? Osaanko olla

Mietiskely:

hiljaa? Osaanko hiljentyä ja tyyntyä? Osaanko jäädä

Kehoni on ajassa ja paikassa, sen tiedän, kun vaellan.

kuuntelemaan Jumalan läsnäoloa hiljaisuudessa?

Mieleni on kytkettynä näihin ulottuvuuksiin, mutta
se myös kykenee ylittämään ne ja siirtymään kuviin
jossain muussa ja muualla. Tämä vapaus ja liikkumatila
voi pelottaa. Täytänkö siksi mielelleni ja sydämelleni

Hetki hiljaisuudessa

aukeavan avaruuden turhalla touhulla ja puheella?
Voin luoda niillä suuria kuvia; myrskyä, maanjäristystä,
riehuvaa tulta. Vaan peittoanko vain pelkoani ja
arkuuttani? Jos rauhoitan mieleni ja sydämeni,
kuulisinko maapallon liikkeessä hiljaisen fuugan?

Virsi:
922 Kuuntelen (toistetaan kolme kertaa)

Osaisinko luottaa?

Raamatun teksti: 1. Kun 19:11-13
Herran ääni sanoi: »Mene ulos ja seiso vuorella Herran

Hetki hiljaisuudessa

edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi.» Nousi raju ja mahtava
myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se
kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen

Virsi:

tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä.

922 Kuuntelen (toistetaan kolme kertaa)

Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra ei ollut
tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun
Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi
seisomaan luolan suulle.

Hetki hiljaisuudessa
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Päivän vaelluksen päätyttyä voi kiitosrukouksena rukoilla psalmin 62 sanoin:
Matka jatkuu hiljaisuudessa. Mielen ja sydämen
hiljaisuudessa voit toistaa joko virren 922
sanoja tai vanhaa rukouslausetta ”Herra
Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua
syntistä.” Voit kokeilla myös kehollista rukousta
kävelemällä tarkoituksellisen hitaasti.
Sopivalta tuntuvassa paikassa ja hetkessä
voi pysähtyä rukoilemaan vain jättäytymällä
kuuntelemaan hiljaa Luojan puhetta
luomakunnassaan.

Jumalan edessä mieleni hiljenee,
hän antaa minulle avun.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Jumalassa on pelastukseni ja kunniani.
Hän on luja kallio,
hänessä on turvani.
Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme.
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