
 Novenan ensimmäinen päivä           

 Novenan toinen päivä           

 Novenan kahdeksas päivä           

 Novenan yhdeksäs päivä           

Pyhä on ystävämme, 
lohduttajamme,
rakastava veljemme.
Hän tuntee hätämme 
ja huolemme.
Hän rukoilee puolestamme
ja toivoo meille kaikille
onnea ja hyvää. 

                                 pyhä Ursula 

Novena-rukous 
Jeesus, uskon rukoukseni sinun sydämesi 
haltuun…
Katso puoleeni ja toimi sydämesi mielty-
mysten mukaan.
Suo armollisen sydämesi toimia. Jeesus, 
panen toivoni sinuun, luotan sinuun, 
annan itseni kokonaan sinun käyttöösi, 
sillä olen varma sinusta. 
Rakkauden täyttämä sydän, koko toivoni 
panen sinuun, koska ilman apuasi olen 
kykenevä vain kaikenlaiseen pahaan. 
Kaiken odotan tapahtuvan sinun hyvyytesi 
mukaan. Aamen.    

Isä Jumala, Herramme Jeesuksen              
Kristuksen ansioiden tähden ota vastaan 
rukouksemme, jotka pyhän Ursulan,     
Poikasi pyhän sydämen hyveiden uskol-
lisen jäljittelijän, esirukousten kautta 
kannamme eteesi ja anna meille ne armo-
lahjat, joita luottaen sinulta pyydämme. 
Aamen.

Kun odotatte jotain, kun kävelette 
kadulla paikasta toiseen, rukoilkaa 
- nämä ovat hetkiä, jolloin tavalli-
sesti emme ajattele mitään viisasta; 
joko uppoudumme huoliimme tai 
järjettömiin tulevaisuudensuunni-
telmiin. Paljon enemmän saatte aikaan 
rukoilemalla.
Jos maan päällä asiat ovat huonosti, se 

johtuu siitä, ettemme luota siihen, että Jumala hallitsee 
maailmaa, että nojaamme ihmisviisauteen, ihmisten 
hahmotel-miin, mutta emme rukoile, pyydämme niin 
vähän. 
Asiat olisivat hyvin, jos kaikki rukoilisivat, mutta 
valitettavasti ihmiset rukoilevat yhä vähemmän, ja 
siksi sekasorto on yhä suurempi. Älä ole rukouksessa 
egoisti, joka pyytää asioita vain itselleen ja ajattelee 
vain itseään. Tarvitaan sieluja, jotka rukoilevat niiden 
puolesta, jotka eivät rukoile.”

”Tarvitsemme luottamusta, lapsenomaista luottamus-
ta, joka täyttää meidät hyväntuulisuudella ja rauhalla 
ja joka saa sydämestä lähtemään uskon rukouksen, 
joka voi siirtää vuoria. 
Varman voiman löydämme vain ja ainoastaan Jeesuk-
sesta. Ihmiset voivat erehtyä, he voivat hylätä meidät 
ja pettää meidät. Jeesus on aina valmis neuvomaan, 
auttamaan ja tukemaan meitä.

Hyväntuulisuus on erittäin tehokasta apostolaat-
tia. Ei ehkä mikään puhuttele niin vahvasti 
välinpitämättömiä ja ei-uskovia kuin sellaisen 
ihmisen näkeminen, joka on aina hyväntuulinen 
ja säteilee sisäistä onnea, hymyilee siitä huoli-
matta, että hän kantaa monta ristiä ja että häntä 
painaa moni huoli. Tämä sielun pyhä iloisuus 
jo itsessään puhuu Jumalan toiminnasta, se 
kertoo, että on olemassa jotain tämän maailman 
tuolla puolen, että on olemassa yliluonnollinen 
maailma, mistä sielu löytää onnen, jota maailma 
ei anna. Sielun hyväntuulisuus vetää ihmisiä kohti 
Jumalaa ja hyveellistä elämää vastaavasti kuin 
suru, huonotuulisuus ja hapan ilme työntävät 
heitä niistä poispäin.

Jumalan rakkaus - siinä todellisen onnellisuuden 
lähde. Mikään maailmallinen onnellisuus ei anna 
sitä rauhaa, sitä autuasta iloa, jonka saamme tästä 
tietoisuudesta: että Jeesus rakastaa meitä. Todel-
lisen onnen, rauhan ja suuruuden löydät vain 
Jumalasta - et elämällä maailmaa, vaan taivasta 
varten; et penkomalla maan hiekkaa kuin kana, 
vaan kohoamalla kohti aurinkoa kuin kotka. 
En koskaan lakkaa toistamasta teille tätä: rak-
kaudessa on voima, rakkaudessa on Jumalan 
siunaus ja rakkaudessa on tulevaisuuden toivo. 
Syttyköön sydämessämme pyhän, jumalallisen 
rakkauden tuli, niin voimme lämmittää muita 
lämmöllämme.

Pyhän Ursulan kirjoituksista

Pyhän Ursulan kirjoituksista

  Pyhän Ursulan kirjoituksista

  Pyhän Ursulan kirjoituksista
Novena-rukous

Novena-rukous

Novena-rukous

NOVENA
PYHÄN URSULAN                          
ESIRUKOUSTEN KAUTTA



Mitä pimeämpää ympärillä on, sitä kirkkaampana on 
pyhän luottamuksen ja toivon valon loistettava.

 Novenan kolmas päivä           

 Novenan neljäs päivä           

 Novenan viides päivä           
 Novenan kuudes päivä           

 Novenan  seitsemäs päivä           
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“Täytyy asettaa itselleen korkeita ihanteita, pyrkiä 
niihin, pitäytyä niissä, innostua niistä - tämä on 
aseemme. Voimme asettaa itsellemme ihania ihan-
teita! Mitä kauemmaksi maailma etääntyy Jumalasta, 
sitä enemmän meidän, jotka uskomme, rakastamme 
Jumalaa ja haluamme palvella häntä, pitäisi pyrkiä 
siihen, ettemme vain itse pysyisi Jumalassa, vaan 
osoittaisimme myös muille tien hänen luokseen, että 
vetäisimme muita hyveelliseen elämään, korkealle, 
yhä korkeammalle kohti Jumalaa.
Nykyään niin monet ihmiset tekevät työtä vetääkseen 
ihmisiä pois Jumalan luota. Eikö meidän tehtävämme 
ole pitää korkealla uskon lippua ja antaa ilmaiseksi 
muille valoon kaipaaville se, minkä olemme ilmaisek-
si saaneet - Jumalan kallein lahja, pyhä usko.”

”Onko sinulla Raamattu tai Uusi testamentti? Se on 
pieni kirja, ei kovin kallis, mutta samalla valtava aarre, 
pyhän viisauden lähde, tienviitta taivaaseen, jumalal-
listen lohdutusten kätkö.
Raamattua on rakastettava, sitä on luettava yhä uudel-

leen, jotta voisimme täyttää elämämme evankeliumin 
hengellä, Jeesuksen hengellä.
Onnellinen se sielu, joka on ymmärtänyt, että evan-
keliumissa on kätketty aarre ja joka kärsivällisesti ja 
vähitellen kaivaa aarteen esiin. 
Lue ja tutkiskele evankeliumeita, ja löydät sieltä kallis-
arvoisen helmen, joka kirkastaa elämäsi. Löydät Jeesuk-
sen, josta tulee elämääsi erottamaton kumppani. 
Hänestä tulee sinulle paras neuvonantaja epäilyksissä, 
voima heikkoudessa, opettaja pimeyden hetkinä. ”

että maailma antaa sen sinulle - ja jokaisesta kirkkaas-
ta säteestä kiitä Jumalaa iloisella hymyllä. 
Iloitse risteistä, jotka Jumala lähettää sinulle, sillä risti 
on kuninkaallinen tie taivaaseen, jokainen pieni risti 
on ristiinnaulitun suudelma. Kiitä Jumalaa iloisel-
la hymyllä. Kiitä Jumalaa, kun kuolema koputtaa 
ovellesi, koska kuolema johtaa ikuiseen onneen.                 
Kiitä elämän viimeisestä hetkestä iloisella hymyllä. 

Jeesus ristillä osoittaa meille 
rakkautensa koko suurden.   
Ristillä hän ansaitsi meille 
kaikki pelastukseen tarvit-
tavat armot - syntien anteeksi-
teeksiantamuksen armon, 
eukaristian armon. Ristillä 
kuolleelle Jeesukselle olemme 
kiitollisuudenvelassa pyhästä 

kommuuniosta, hänen läsnäolostaan keskellämme 
alttarin sakramentissa. Ei ole rakkautta ilman uhria. 
Mitä enemmän uhrauksia, sitä enemmän rakkautta. 
Uhrautuminen ei ole helppoa! Se on itsensä 
kieltämistä, jatkuvaa muille pyhittäytymisen elämää, 
jokapäiväistä ristien vastaanottamista hymysuin, 
ristin rakastamiseen oppimista rakkaudesta Jeesukseen.
Vasta sitten voimme sanoa itsellemme, että todella 
rakastamme lähimmäistämme, kun tunnemme   
nahoissamme tämän rakkauden, eli kun uhraamme 
mukavuutemme, vapaa-aikamme tai rauhamme 
lähimmäisen tähden, kun rakastamme häntä uhrilla. 
Niin kauan kuin emme rakasta uhrilla, rakkautemme 
seisoo hyvin heikolla pohjalla.
Se, joka rakastaa, ei tunne taakkaa, ja jos tuntee, 
niin hän rakastaa sitä.
Älkäämme etsikö itseämme, vaan Jeesusta. Siitä 
tulee meille onni ja pysyvä ilo, jota mitkään elämän 
vastoinkäymiset eivät voi ottaa meiltä pois. Ristin 
juurella sielulle avautuu aina uusia rakkauden hori-
sontteja. 

Niin kuin Jumala tahtoo! Nämä sanat lausuttuna 
rakkaudella ovat kuin balsamia huolissaan olevalle 
sielulle. Lausukaa nämä sanat huolissa ja ahdistuksis-
sa, lausukaa 
ne myös silloin, kun Jumala lähettää teille ristin. 
Haluan elää tahdostasi. On niin helppoa kohdata 
tahtosi! Löydän sen jokaisesta käskystä, jokaisesta 
arjen tapahtumasta, jokaisesta ilosta ja kärsimyksestä, 
lohdutuksesta ja kuivuudesta, nöyryytyksestä ja 
pelosta, terveydestä ja sairaudesta, työstä ja rukouk-
sesta, elämästä ja kuolemasta, riittämättömyydestä ja 
mukavuudesta, lähimmäisen toivotuksesta, kaikkialta 
sieltä, missä ei ole omaa tahtoani.
Onnellisuuden reseptin löydämme tällaisista toivotuk-
sista: “Rakkaat lapset, vanha Äiti toivottaa teille onnea, 
koska meidät on luotu onnea varten, ja ilman onnea 
ihmisen on huono olla maan päällä. Tämä on onnel-
lisuuden reseptini: iloitse siitä, mitä hyvää Jumala 
sinulle antaa, että saat sen Jumalan kädestä - ei siksi, 

“Katso, äitisi”. Jeesuksen viimeinen 
testamentti, viimeinen tehtävän-
anto. Kuinka rakas sen tulisikaan 
olla minulle! Rakas, koska se on 
kuolevan Herran tehtävänanto. 
Hän antaa minulle suurimman aar-
teen - hän antaa minulle pyhimmän 
äitinsä äidiksi. 
Äiti Maria haluaa pelastustamme 
enemmän kuin me itse sitä halu-
amme. Menkää hänen luoksensa 

aina lapsenomaisella luottamuksella. Älkää antako 
sydämestänne koskaan tilaa lannistumiselle tai epä-
luottamukselle, älkää koskaan! Olkaa varmoja,  että 
Maria tekee mieluummin ihmeen kuin hylkää teidät. 
Levätkää Marian jalkojen juuressa niin kuin lapset 
äidin sylissä, vaikka kovassakin myrskyssä. 
Turvallisin, varmin tie onneen, pyhyyteen, taivaaseen, 
Jeesuksen luo, kulkee Marian kautta. 
Kun pidän kiinni Marian kädestä, en voi eksyä.


