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Rukous pyhälle Josemaríalle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyhä Josemaría Escrivá 
Opus Dein perustaja 

 

RUKOUS 

Jumala, sinä soit pyhän Neitsyt Marian välityksellä 
runsaasti armolahjoja pyhälle papille Josemaríalle 

ja valitsit hänet uskolliseksi työvälineeksesi 
perustamaan Opus Dein, joka on tie pyhittymiseen 

ammatillisessa työssä ja kristityn jokapäiväisten 
velvollisuuksien täyttämisessä. Suo, että myös 
minä osaisin muuttaa elämäni kaikki hetket ja 

tilanteet tilaisuuksiksi, joissa voin rakastaa Sinua, 
palvella kirkkoa, paavia ja kaikkia sieluja iloisesti ja 
yksinkertaisesta sekä valaista uskon ja rakkauden 

valolla kaikki maailman tiet. 
Suo että pyhän Josemarían esirukousten avulla 

pyyntöni ... toteutuu. Aamen. 
 

Isä meidän, Terve Maria, Kunnia Isälle 
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1° päivä 
 

Työ tienä pyhyyteen 

 
 Pyhä Josemaría: 

 

Meidän tulee jälleen kerran kiinnittää huomiota Jeesuksen esimerkkiin 

hänen työskennellessään kolmekymmentä vuotta Nasaretissa puuseppänä. 

Jeesuksen käsissä ammatillinen työ, samanlainen kuin mitä miljoonat 

ihmiset ympäri maailmaa tekevät, muuttui jumalalliseksi tehtäväksi, sovi-

tustyöksi, tieksi pelastukseen. (Conversaciones con Mons. Escrivá de 

Balaguer, n. 55). 
 

Arkinen yhteytemme Jumalaan syntyy työpaikoillamme ja ystäviemme 

parissa, tavoitteidemme ja toiveittemme keskellä. Siellä tapahtuu päivit-

täinen kohtaamisemme Kristuksen kanssa. Näiden maallisten ja tavano-

maisten asioiden keskellä meidän tulee pyhittää itsemme, palvellen Juma-

laa ja koko ihmiskuntaa. (Saarna: Amar al mundo apasionadamente). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Johdattakoon Herramme Jumala minua etsiessäni työtä ja siunatkoon 

minua, jotta löytäisin hyvän, rehellisen ja vakaan työn; ja sitten autta-

koon minua näkemään ammatillinen työni tienä pyhyyteen ja palveluna 

toisille, jossa Hän odottaa minua joka hetki ja pyytää minua, kaikissa 

tilanteissa, jäljittelemään Jeesusta hänen työskennellessään Nasaretissa 

puuseppänä. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Auttakoon Herramme Jumala minua näkemään ammatillinen työni tienä 

pyhyyteen ja palveluna toisille, jossa Hän odottaa minua joka hetki ja 

pyytää minua, kaikissa tilanteissa, jäljittelemään Jeesusta hänen työs-

kennellessään Nasaretissa puuseppänä. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2)
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2° päivä 
 

Työn tekeminen rakkaudesta Jumalaan 
 

 Pyhä Josemaría: 
 

Työn arvo perustuu rakkauteen. Ihmisen suuri etuoikeus on hänen 

kykynsä rakastaa, mikä nostaa hänet kaiken muuttuvan ja ohimenevän 

yläpuolelle. (Es Cristo que pasa, n. 48). 

 

Tee kaikki rakkaudesta. - Silloin mitkään asiat eivät ole pieniä, vaan 

kaikki on suurta. - Kestävyys pikkuasioissa rakkauden tähden on 

sankarillisuutta. (Tie, n. 813). 

 

Tavallisessa työssäsi, sen päivittäin toistuvissa yksityiskohdissa, sinun 

tulee löytää salaisuus, joka useimmilta jää huomaamatta: Rakkaus. 

(Surco, n. 489). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Suokoon Jumala minulle armon saada työpaikka nopeasti, minkä avulla 

turvaan elannon perheelleni. Ja samalla hän myös auttakoon minua 

ymmärtämään, että se mikä antaa arvon kaikelle rehelliselle työlle on se 

rakkaus, jolla me sen teemme; rakkaus Jumalaa kohtaan, jolle tarjoam-

me työmme, ja rakkaus lähimmäistämme kohtaan, jota haluamme pal-

vella ja jolle haluamme olla hyödyksi. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Auttakoon Jumala minua ymmärtämään, että se mikä antaa arvon 

kaikelle rehelliselle työlle on se rakkaus, jolla me sen teemme; rakkaus 

Jumalaa kohtaan, jolle tarjoamme työmme, ja rakkaus lähimmäistämme 

kohtaan, jota haluamme palvella ja jolle haluamme olla hyödyksi. 
 
 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2) 
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3° päivä 
 

Työskentely järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti 
 

 Pyhä Josemaría: 
 
Kuinka lyhyen aikaa kestääkään maallinen vaelluksemme! ... Meillä on 

todellakin vain vähän aikaa rakastaa, antaa, sovittaa. Sen vuoksi 

teemme väärin, jos tuhlaamme sitä ja heitämme näin kalliin aarteen 

ikkunasta ulos. Emme saa väistää velvollisuuksiamme siinä maailman-

historian vaiheessa, jonka Jumala suo itse kunkin osaksi. 

(Jumalan ystäviä, n. 39). 

 

Järjestys moninkertaistaa aikasi niin että voit rakastaa Jumalaa enem-

män työskentelemällä enemmän hänen palveluksessaan. (Tie, n. 80). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Auttakoon autuas neitsyt Maria minua löytämään sopivan ja vakaan 

työn. Ja sitten, kun Jumalan hyvyydestä teen työtä, minun tulee oppia 

käsittämään aika sellaisena aarteena kuin se on ja yrittää kehittyä järjes-

tyksen hyveessä, niin että työskentelisin täsmällisesti ja ahkerasti, hosu-

matta ja viivyttelemättä, noudattamalla suunnitelmaa joka mahdollistaa 

jakamaan aikani tasapuolisesti eri velvollisuuksieni kesken niin hengel-

lisessä elämässä kuin myös perhe-elämässä, työssä ja sosiaalisissa suh-

teissa. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Auttakoon autuas neitsyt Maria minua käsittämään aika sellaisena aar-

teena kuin se on ja ymmärtämään kehittää järjestyksen hyvettä, niin että 

työskentelisin täsmällisesti ja ahkerasti, hosumatta ja viivyttelemättä, 

noudattamalla suunnitelmaa joka mahdollistaa jakamaan aikani tasapuo-

lisesti eri velvollisuuksieni kesken niin hengellisessä elämässä kuin 

myös perhe-elämässä, työssä ja sosiaalisissa suhteissa. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2) 
 

 

 

 

 

 

 



6 

  

 

4° päivä 
 

  Hyvin tehty työ 
 

 Pyhä Josemaría: 
 

Emme saa tarjota Herralle mitään mikä ei - mitättömissä ja inhimillisis-

sä puitteissamme - olisi täydellistä ja moitteetonta. Kaikki täytyy tehdä 

tunnollisesti, jopa pienimmätkin seikat: Jumala ei hyväksy hutilointia. 

"Älkää tuoko mitään virheellistä", varoittaa pyhä Raamattu, "sillä se ei 

olisi hänelle otollista". Siitä syystä on itse kunkin työn, jokapäiväisen 

vaivannäön ja uurtamisen, oltava uhrilahja, joka on Luojalle otollinen. 

Sen tulee olla operatio Dei, työ Jumalalle, Jumalan työ, lyhyesti 

sanottuna loppuun suoritettu, moitteeton työ. (Jumalan ystäviä, n. 55) 

 

Ennen kaikkea meidän tulee rakastaa pyhää Messua, jonka on oltava 

päivämme keskipiste. Jos osallistumme Messuun hyvin, miksi emme 

jatkaisi lopun päivää ajatellen Herraa, kaivaten hänen seuraansa, 

työskennelläksemme niin kuin hän työskenteli ja rakastaaksemme niin 

kuin hän rakasti? (Es Cristo que pasa, n. 154) 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Pyhä Äitimme auttakoon että ei kestäisi kauaa löytää ratkaisu työttö-

myyteeni. Ja kun aloitan uuden työni, Jumala minua auttakoon teke-

mään se mahdollisimman täydellisesti ja välttämään huolimattomuutta - 

tiedostaen että huonosti tehtyä työtä ei voi pyhittää, koska siitä puuttuu 

rakkaus, mikä on edellytyksenä minkä tahansa inhimillisen toiminnan 

olemiseksi otollista Jumalalle. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Jumala auttakoon minua tekemään työni mahdollisimman täydellisesti 

ja välttämään huolimattomuutta - tiedostaen että huonosti tehtyä työtä ei 

voi pyhittää, koska siitä puuttuu rakkaus, mikä on edellytyksenä minkä 

tahansa inhimillisen toiminnan olemiseksi otollista Jumalalle. sosiaali-

sissa suhteissa. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2)
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5° päivä 
 

                                Kaikki työ on arvokasta 
 

 Pyhä Josemaría: 
 

Kristittyjen on aika julistaa, että työ on Jumalan lahja ja ettei ole 

mitään tarvetta jakaa ihmisiä eri luokkiin ammatin perusteella, ikään 

kuin jotkut työt olisivat arvokkaampia kuin toiset. Työ kaikissa 

muodoissaan todistaa ihmisen arvosta ja tämän vallasta hoitaa ja 

käyttää hyväkseen luomakuntaa; se on mahdollisuus kehittää omaa 

persoonallisuutta; se yhdistää meidät kaiken olemassa olevan kanssa ja 

tarjoaa keinot elättää omaa perhettä; se on myös keino myötävaikuttaa 

yhteiskunnan kehittymiseen ja koko ihmiskunnan edistymiseen. (Es 

Cristo que pasa, n. 47). 

 

Jumalan edessä mikään tehtävä itsessään ei ole suuri tai pieni. Kaikki 

työ saa arvonsa siitä Rakkaudesta jolla se tehdään. (Surco, n. 487). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Jumala suokoon minulle ilon löytää työpaikan, tehtävän jossa voin olla 

hyödyllinen ja jossa voin kehittää itseäni. Olkoonkin että jos työpaikka ei 

vastaisi osaamiseni tasoa ja sille asettamiani toiveita, niin en saa pitää sitä 

vähäarvoisena. Sen sijaan, samalla kun etsin jotakin minulle sopivampaa 

työtä, työskentelen vastuullisesti, antaen työlleni saman arvon kuin Jeesus 

antoi omalle työlleen verstaassaan Nasaretissa. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Jos nykyinen työpaikkani ei vastaa osaamistani ja sille asettamiani 

toiveita niin en silti saa pitää sitä vähäarvoisena, vaan samalla kun etsin 

sopivampaa työpaikkaa, jatkan työni tekemistä vastuullisesti, antaen 

työlleni saman arvon kuin Jeesus antoi omalle työlleen verstaassaan 

Nasaretissa. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2) 
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6° päivä 
 

      Työskentely Jumalan seurassa ja hyvässä tarkoituksessa 
 

 Pyhä Josemaría: 
 
Sinun tulisi olla pitkin päivää jatkuvassa keskusteluyhteydessä 

Herramme kanssa ja puhua Hänen kanssaan myös työtäsi koskevista 

asioista (Forja, n. 745). 
 
Kristittynä sinulla tulisi aina olla oma krusifiksi mukanasi. Ja sinun 

tulisi asettaa se työpöydällesi. Ja suudella sitä ennen nukkumaan menoa 

ja herätessäsi. (Tie, n. 302). 
 
Laita työpöydällesi, huoneeseesi, lompakkoosi..., kuva pyhästä 

Äidistämme ja katso sitä kun aloitat työsi, työskennellessäsi ja kun 

päätät työnteon. Hänen kauttaan - vakuutan sinulle - saat vahvuuden 

muuttaa työtehtäväsi rakastavaksi keskusteluksi Jumalan kanssa. 

(Surco, n. 531). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Jumala suokoon että löydän rehellisen ja kunniakkaan työn, ja että sieluni 

silmät avautuisivat näkemään että Hän on aina minun rinnallani. Ja jotta en 

unohtaisi tätä ihanaa tosiasiaa pyrkisin pitäytymään Jumalan läsnäolossa työni 

aikana käyttämällä huomaamattomana "muistutuksena" pientä kuvaa pyhästä 

Äidistämme, tai jostakin toisesta pyhimyksestä, jota kohtaan tunnen kiinty-

mystä, ja laittamalla kuvan paikkaan josta näen sen usein, ilman että se herät-

tää aiheetonta huomioita. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Avatkoon Jumala minun silmäni näkemään, että Hän on aina minun 

rinnallani, ja jotta en unohtaisi tätä ihanaa tosiasiaa pyrkisin 

pitäytymään Jumalan läsnäolossa työni aikana käyttämällä 

huomaamattomana "muistutuksena" pientä kuvaa pyhästä Äidistämme, 

tai jostakin toisesta pyhimyksestä, jota kohtaan tunnen kiintymystä, ja 

laittamalla kuvan paikkaan josta näen sen usein, ilman että se herättää 

aiheetonta huomioita. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2) 
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7° päivä  
Kehittyminen hyveissä työn avulla 

 

 Pyhä Josemaría: 
 
Kaikki se mihin me ihmisparat pääsemme vaikuttamaan - aina pyhyyttä 

myöten - on kuin pienistä yksityiskohdista koostuva kudos. Tarkoitusten 

oikeudesta riippuen siitä voi syntyä loistava sankarillisuuden tai halpa-

maisuuden, hyveiden tai syntien seinävaate (Tie, n. 826). 
 
Kokonainen joukko hyveitä on apunamme, kun ryhdymme työhön aikoen 

pyhittää sen. Urheus kannustaa meitä kestävyyteen uurastuksessamme ja 

estää meitä sortumasta ahdinkoihin ja muihin vaikeuksiin, joita tietysti 

aina ilmaantuu. Kohtuullisuus saattaa meidät panemaan itsemme alt-

tiiksi varauksitta ja voittamaan mukavuudenhalumme. Oikeudenmukai-

suus panee meidät täyttämään velvollisuutemme Jumalaa, perhettä ja 

työtovereita kohtaan. Ymmärtäväisyys auttaa meitä tietämään kussakin 

tapauksessa tietämään mitä tehdä ja ryhtymään siihen viivyttelemättä. Ja 

kaikki tämä tapahtuu Rakkaudesta (Jumalan ystäviä, n. 72). 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Auttakoon pyhä Äitimme minua löytämään sen työn jota etsin. Ja kun 

paneudun täysin uuteen työhöni, auttakoon Jumala minua kehittymään 

kristillisissä hyveissä ja kypsymään hengellisesti tekemäni työn kautta. 

Minun tulee pyrkiä olemaan kärsivällinen ja ymmärtäväinen, niin esi-

miehiäni kuin myös kollegoitani ja alaisiani kohtaan ja minun tulee olla 

luonnollinen ja nöyrä, välttäen turhamaisuutta ja omahyväisyyttä. Eli 

minun tulee tehdä kaikki puhtaalla sydämellä. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Auttakoon Jumala minua kehittymään kristillisissä hyveissä ja kypsy-

mään hengellisesti tekemäni työn kautta. Minun tulee pyrkiä olemaan 

kärsivällinen ja ymmärtäväinen, niin esimiehiäni kuin myös kollegoitani 

ja alaisiani kohtaan ja minun tulee olla luonnollinen ja nöyrä, välttäen 

turhamaisuutta ja omahyväisyyttä. Eli minun tulee tehdä kaikki puhtaalla 

sydämellä. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2)
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8° päivä 
 

Työ on palvelemista ja toisten auttamista 
 

 Pyhä Josemaría: 
 

Muistakaa myös, että kun harjoitatte ammattianne vastuullisesti, ette 

ainoastaan tue itseänne taloudellisesti vaan myös palvelette suoraan 

yhteiskunnan kehitystä, kevennätte toisten kuormia ja osallistutte moniin 

avustushankkeisiin sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla niiden 

yksilöiden ja kansojen parhaaksi, joiden osa on muita huonompi. 

(Jumalan ystäviä, 120) 
 

Kun olet lopettanut työsi, tee myös veljesi työ, auttaen häntä niin hieno-

tunteisesti ettei hän edes huomaa sinun tekevän enemmän kuin oikeuden-

mukaisuus vaatisi. - Juuri tämä on Jumalan lapsen hieno hyve! (Tie, 

440) 
 

 Työn löytämiseksi 
 

Suokoon Jumala meidän Herramme, että saan työn jota häneltä niin 

vahvalla uskolla pyydän. Ja valakoon Hän minun sieluuni halun tehdä 

työstäni, ei itsekeskeistä ja itseeni kohdistuvaa toimintaa, vaan palvelua 

joka on avointa ja hyödyllistä monille, ja tehtynä varmuudella siitä, että 

tämä ajatus toisten palvelemisesta antaa uuden, korkeamman ja iloisem-

man merkityksen omalle elämälleni. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Valakoon Jumala minun sieluuni halun tehdä työstäni, ei itsekeskeistä ja 

itseeni kohdistuvaa toimintaa, vaan palvelua joka on avointa ja hyödyl-

listä monille, ja tehtynä varmuudella siitä, että tämä ajatus toisten palve-

lemisesta antaa uuden, korkeamman ja iloisemman merkityksen omalle 

elämälleni. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2)
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9° päivä 
 

Apostolaatin tekeminen työn kautta 
 

 Pyhä Josemaría: 
 

Ammatillinen työ on myös apostolaattia: se tarjoaa mahdollisuuden 

palvella muita ihmisiä, jotta Pyhän Hengen sieluihin vuodattaman 

rakkauden vaikutuksesta voimme näyttää heille Kristuksen ja viedä 

heidät Isä Jumalan luokse. (Es Cristo que pasa, 49). 
 

Elä tavallista elämääsi, tee työtä missä olet, yritä täyttää asemasi velvol-

lisuudet, hoida hyvin ammattisi tai virkasi tehtävät ja kehity niissä joka 

päivä yhä paremmaksi. Ole uskollinen ja ymmärtäväinen muita kohtaan 

ja vaativainen itseäsi kohtaan. Ole kuolettunut ja iloinen. Tätä on apos-

tolaattisi. Ja lähimmäisesi saapuvat luoksesi, vaikka omassa viheiliäisyy-

dessäsi et ymmärräkään miksi. Silloin syntyy luonnollista ja yksinkertais-

ta keskustelua työstä lähdettäessä, perheen kokoontuessa, linja-autossa, 

kävelymatkalla, missä tahansa. Puhutte niistä huolista, joita kaikilla 

onkin mielessään, vaikka on toisia, jotka eivät halua niitä huomata. He-

kin kyllä ymmärtävät niitä paremmin sitten kun alkavat etsiä Jumalan 

totuutta. (Jumalan ystäviä, n. 273). 

 

 Työn löytämiseksi 
 

Suokoon Jumala, että pyhän Äitimme välityksellä löydän työn, jossa 

voin kasvaa ammatillisesti ja aina tehdä parhaani. Ja suokoon hän, että 

näen työympäristöni mahdollisuutena sille apostoliselle työlle jota 

Jumala edellyttää kaikilta kastetuilta, hyödyntäen niitä mahdollisuuksia 

joita hän tarjoaa minulle auttaakseni työtovereitani, ystäviäni ja 

asiakkaitani löytämään kristinuskon ihmeet. 
 

 Työn tekemiseksi hyvin 
 

Suokoon Jumala, että näen työympäristöni mahdollisuutena sille aposto-

liselle työlle jota Jumala edellyttää kaikilta kastetuilta, hyödyntäen niitä 

mahdollisuuksia joita hän tarjoaa minulle auttaakseni työtovereitani, 

ystäviäni ja asiakkaitani löytämään kristinuskon ihmeet. 
 

 Rukous pyhälle Josemaríalle (sivu 2)
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