Rukoushetki rauhan puolesta 24.2.2022 klo 19
Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää
soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi tai muu seurakunnan työntekijä.
Rukoushetken yhteydessä toivotaan soitettavan kirkon tai kappelin kelloja.
Rukoushetken aikana voidaan – tai seurakuntalaiset voivat – sytyttää rauhankynttilät joko
lähetyskynttelikköön tai muuhun sopivaan paikkaan.
Rukoushetken yhteyteen on hyvä antaa mahdollisuus kirkkotilassa vietettävään hiljaisuuteen tai
keskusteluapuun.
Mikäli rukoushetkeen osallistuu etenkin lapsia tai nuoria, on tämä hyvä huomioida. Tällöin voidaan
esimerkiksi käyttää seuraavia virsiä: 499 Jumalan kämmenellä, 501 Kuule Isä taivaan, 514 Anna
meille rauhasi tai 589 Rauhan Herra, siunaa meitä.

1. Alkuvirsi 600
2. Johdanto
P/E
S
P/E
S

Isän ja (✢) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Niin myös sinun henkesi kanssa.

Rakkaat ystävät. Olemme tilanteessa, jossa paljon on särkynyt. Sota Ukrainaa vastaan
pysäyttää meidät. Ihmisten kärsimys tulee kohti. Sodan kylmät kasvot peittävät maiseman.
Oma katseemme hakee kiintopistettä: mistä löytyy suunta, onko vielä toivoa rauhasta?
Saanko itse jälleen rauhan sydämeeni? Kulkeeko Jumala kanssamme, kuuleeko hän meitä?
Kuinka voisin jälleen luottaa?
Jumalamme on pyhä ja kaikkivaltias. Hän kuulee meitä. Käännymme hänen puoleensa ja
rukoilemme: anna rauha sisimpäämme, anna rauha maailmaamme.

3. Psalmi 88:2-3
Psalmin 88 sanoin:
Herra, Jumalani, pelastajani,
päivällä minä huudan sinua avuksi,
yölläkin käännyn sinun puoleesi.
Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen,
kallista korvasi minun huutoni puoleen!
Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

4. Raamatunluku
Raamatun tekstejä voivat lukea avustajat. Tekstien lukemisen yhteyteen tai kunkin tekstin
jälkeen on hyvä antaa mahdollisuus hiljaisuuteen. Kunkin tekstin lukemisen yhteydessä
voidaan (antaa mahdollisuus) sytyttää rauhankynttilä symbolina valosta, lohdutuksesta ja
armosta.

Jesajan kirjasta, luvusta 55
Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää,
huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä!
Hylätköön jumalaton tiensä
ja väärintekijä juonensa,
kääntyköön takaisin Herran luo,
sillä hän armahtaa,
turvautukoon Jumalaan,
sillä hänen anteeksiantonsa on runsas.
– Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne
eivätkä teidän tienne ole minun teitäni,
sanoo Herra.
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä,
niin korkealla ovat minun tieni
teidän teittenne yläpuolella
ja minun ajatukseni
teidän ajatustenne yläpuolella.
Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta
eivätkä sinne palaa
vaan kastelevat maan,
joka hedelmöityy ja versoo
ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän,
niin käy myös sanan,
joka minun suustani lähtee:
se ei tyhjänä palaa
vaan täyttää tehtävän,
jonka minä sille annan,
ja saa menestymään kaiken,
mitä varten sen lähetän.
*
Jeremian kirjasta, luvusta 29
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan
eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua

avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja
te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni,
sanoo Herra.
*
Evankeliumista Matteuksen mukaan, luvusta 5
Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.
Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.

5. Virsi 588
6. Rukousjakso [ja virsi 918]
Rukousjakson yhteyteen voi sijoittaa vapaan esirukouksen; seurakunnan omia rukousaiheita.
Rukousta voi jaksottaa virttä / rukouslaulua 918 toistamalla.

Rukoilemme.
Pyhä Kolmiyhteinen Jumala,
Vahvista meissä toivoa, kun lähellämme käytävä sota ahdistaa.
Varjele Ukrainan kansaa.
Säästä ihmisiä sodan kärsimyksiltä,
tuo lohtua perheille, jotka ovat jääneet sen jalkoihin.
Ole kaikkien niiden mukana,
jotka ovat joutuneet sodan keskelle tai pakenevat sitä.
Varjele etenkin lapsia ja nuoria,
joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella ja horjuu.
Auta löytämään tie rauhaan ja sovintoon.
Vapahtajamme Jeesus Kristus,
tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme.
Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta,
huolta ja ahdistusta.
Sen tähden anomme, että et hylkäisi meitä.
Anna rauha sisimpäämme,
anna rauha maailmaamme.
Anna meille armo
kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää
sinun ja lähimmäistemme iloksi.
Tee meistä rauhasi välikappaleita.

Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen.

[ESIRUKOUS]

ISÄ MEIDÄN
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

7. Siunaus
Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.
Isän ja (+) Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

8. Virsi 552

