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Mieleni on tyyni

Esipuhe

❧ Vuosi 2020 oli raskas meille kaikille. Rukous
osoittautui erityisen tärkeäksi: rukous läheisten
ja oman terveyden puolesta, rukous koko maamme ja maailmamme puolesta. Vaikka elämme
tässä rukouksessa jokaisen vuotemme, sai rukous ainakin omalla kohdallani ajankohtaisen
hädän vuoksi erityistä syvyyttä.

❧

Raamatussa psalmien kirja on kokonainen
rukouskirja. Sen 150 rukouksessa kaikuu vuosituhantinen ilo ja hätä, kaipuu ja ylistys. Niiden
myötä rukoilemme tässäkin kirjasessa. Katekismus opettaa, että rukous on sydämen puhetta
Jumalan kanssa. Se ei tapahdu vain yhteen suuntaan. Rukouksessa annamme koko elämämme
Pyhän Kaikkivaltiaan haltuun. Hän puolestaan
johdattaa ja lohduttaa meitä.
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❧ Raision kirkon pohjoisseinällä on vanha alttaritaulu,
jossa Jeesus on hätääntyneenä polvistunut enkelin jalkojen juureen. Taempana hänen ystävänsä nukkuvat ja
kaukaa näkee sotilaiden olevan tulossa keihäiden kanssa
häntä vangitsemaan. Jeesus on meille esikuva rukoilemisesta. Mitä tahansa elämämme aikana kohtaammekaan,
kuinka yksin joudummekaan olemaan, olemme läpi elämämme Kaikkivaltiaan suojassa.
Tähän luottaen tänäkin vuonna rukoilemme yhdessä
psalminkirjoittajan kanssa ”Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni.” (Ps. 57:8)
Sinua siunaten, kanssasi rukoillen,

Sari Lehti
Raision seurakunnan kirkkoherra
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1.

päivä

❧

’’Rukoilkoot kaikki palvelijasi
sinua hädän hetkellä.
Vaikka suuret vedet
tulvisivat, ne eivät
heihin ulotu.’’
Psalmi 32:6

Armollinen Jumala, sinun turviisi me hakeudumme erityisesti
silloin, kun on hätä ja pelottaa. Hädän hetkellä Raamatun
lupaukset sinun avustasi luovat todellista, vaikkakin
salattua turvaa. On ihmeellistä saada tuntea sinun
antamaasi turvaa ja rauhaa olosuhteista riippumatta.
Monet maailmaa ja Suomea kohtaavat haasteet
tuntuvat tällä hetkellä kuin suurilta tulvilta. Kiitos,
että nämä ongelmat saavat meidät myös yhdessä
rukoilemaan sinulta apua. Sinä olet rukouksia kuuleva
ja niihin vastaava Jumala.
Älä viivytä apuasi, Jumala. Anna meidän olla kestäviä
rukouksessa, kunnes tulva menee ohi ja tilanne tyyntyy.
Muistuta meitä kiittämään silloin sinua avustasi.
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’’Herran sana on tosi ja varma.
Hän on uskollinen ja
osoittaa sen teoissaan.’’
Psalmi 33:4

2.

päivä

❧ Kiitos Jumala, että sain herätä uuteen
päivään, sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin.
Varusta minut voimallasi olemaan rauhallinen
ja turvallinen lähimmäinen kaikille, jotka
tänään kohtaan. Varjele kieleni ylisanoilta
ja viisastelulta.
Suo minulle rauha itseni kanssa, jotta
voisin kuunnella niitä, jotka kaipaavat
kuulijaa. Suo minulle levollisuutta heidän
kanssaan, jotka piinaavat itseään liialla
touhuamisella.
Jumala, sinä olet armon Sana, joka tulit lihaksi Jeesuksessa.
Suo minun heijastaa armoasi tämän päivän toimissa.
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3.

päivä

❧

’’Herra on lähellä niitä,
joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on
murtunut mieli.’’
Psalmi 34:19

Ole Isä lähellä niitä, jotka kantavat kuoleman surua
ja kaipaavat läheistään. Anna voimia niille, joiden elämä
on muulla tavoin särkynyt. Kiedo huolehtivat kätesi
niiden ympärille, joiden mieli murtuu.
Anna lempeän läsnäolosi lohduttaa kaikkia,
jotka tuntevat sydämessään kipua ja kaipausta.
Pidä pinnalla silloin, kun virta vetää pinnan alle.
Nosta ylös, kun voimat ehtyvät. Kiitos, että
pidät kiinni.
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’’Nouse valvomaan
minun oikeuttani!
Herra, Jumalani,
puolusta asiaani.’’
Psalmi 35:23

4.

päivä

❧

Jeesus, haluan oikeutta. Oikeudenmukaisuuden kaipuu on minussa
syvällä ja varsinkin silloin minä sitä kaipaan, kun itse koen vääryyttä.
Jeesus, sinä tiedät, mikä on oikein.
Olenko oikeassa vaatimuksessani vai syytänkö toista turhaan?
Auta minua erottamaan nämä kaksi toisistaan. Auta, että jämäkästi
ajaisin asiaani, jos se on oikeutettua. Älä anna minun jäädä toisten
kynnysmatoksi. Auta, että luopuisin vaatimuksistani, jos olen väärässä.
Herra, jos minua vastaan on rikottu, puolusta minua! Anna oikeutta
ihmisten edessä. Älä anna väärintekemisen jäädä pimentoon vaan nosta
esiin. Pelasta minut katkeruuden ansasta.
Niin usein tässä maailmassa paha ei saa palkkaansa eikä hyvyyttä
palkita, mutta luotan siihen, että sinä olet oikeudenmukainen tuomari.
Kiitos viimeisestä tuomiosta. Kiitos siitä, että lopulta sinun oikeudenmukaisuutesi toteutuu.
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5.

päivä

’’Ihmistä ja eläintä
sinä autat, Herra.’’
Psalmi 36:7

❧ Herra, koko maa on täynnä luotujasi. Sinä luot uutta
elämää ja pidät siitä huolta. Jokainen eläin ja kasvi kertoo
jotakin sinun voimastasi ja rakkaudestasi. Opeta meitä
näkemään sinun kädenjälkesi maailmassa ja iloitsemaan
sinun hyvyydestäsi ja kiittämään kaikesta, mille olet
antanut elämän hengen.
Älä anna meidän toimia itsekkäästi ja lyhytnäköisesti
luomaasi hyvää maata kohtaan. Älä anna meidän varastaa tulevilta sukupolvilta tuhoamalla sitä, jonka sinä olet
luonut. Muistuta meitä, että me kaikki sinun luomassasi
maailmassa kuulumme yhteen. Opeta meitä tyytymään
tarvittaessa vähempään. Siunaa meitä kaikkia luotujasi.
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6.

päivä

’’Älä kadehdi sitä,
joka menestyy
elämässään.’’
Psalmi 37:7

❧ Kateus vie kalatkin vedestä, mutta se vie myös rauhan mielestäni,
Herra. Onpa vaikeaa olla kadehtimatta toisen menestystä. Olisin itsekin
halunnut sen, minkä tuo toinen on saanut tai saavuttanut. Auta olemaan
tyytyväinen siihen, mitä minulla on. Aina minä olen jotain uutta haikailemassa ja itseäni muihin vertailemassa.
Anna rauha ja jopa aitoa iloa toisen menestyksestä, eihän se ole minulta pois. Kateus kääntyy minua itseäni vastaan. En minä, Jeesus, tunne
toisen elämän kaikkia puolia, en hänen taakkojaan. Helposti minä näen
vain kadehdittavat asiat, ne, joiden kohdalla itse olen joutunut pettymään
tai luopumaan. Omaa elämääni minä usein suren kadehtiessani toista.
Älä himoitse lähimmäisesi asioita tai ihmisiä, sanovat käskytkin. Siinä
on minulle läksyä. Herra armahda.

12

’’Aamusta iltaan
minä kuljen
surusta synkkänä.’’
Psalmi 38:7

7.

päivä

❧

Rakas Jumala,
kiitos surusta ja kiitos lohdutuksesta,
kiitos kivusta ja kiitos hoivasta,
kiitos pelosta ja kiitos turvasta,
kiitos menetyksestä ja kiitos pelastuksesta.
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8.

’’Herra, anna minun muistaa,
että minun elämäni päättyy,
että päivilleni on pantu
määrä.’’

päivä

Psalmi 39:5

❧

Kun on itsekin elänyt jo melko pitkään, yhä
useampi viesti tuo tiedon sukulaisen tai ystävän
kuolemasta. Oma kuolevaisuus todentuu: jossain
kohtaa on minun vuoroni luopua kaikesta ja jättäytyä
iankaikkisille käsivarsillesi, Jumala.
Kiitos, että jo nyt olen saanut elää ja kokea paljon,
olla elämän hiontakivien välissä. Kiitos, että olen aina
voinut turvautua sinuun, Jumala, kaikenkokoisissa
asioissa. Kiitos, että aina olet auttanut eteenpäin,
joskus hyvin vaikean kautta, joskus yllättävälläkin
tavalla. Sinun uskollisuutesi varaan on hyvä jäädä
myös tämän elämän päättyessä, koska sinä tiedät
tien siitä eteenpäin.
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’’Minä olen köyhä ja avuton,
mutta sinä, Herra, pidät
minusta huolen.’’
Psalmi 40:18

9.

päivä

❧ Hyvä Jumala, joskus tuntuu, etten
selviä tässä maailmassa. Miten ihmeessä
jaksan pärjätä päivästä toiseen, vuodesta
toiseen? On vaikea pysyä pinnalla siinä
loputtomassa suossa, kun tulee sairauksia,
suuria laskuja maksettaviksi, riitoja läheisten kanssa.
Välillä tunnen oloni aivan avuttomaksi,
vaikka minun pitäisi olla kaikkeen pystyvä
aikuinen, joka huolehtii läheisistään ja kantaa
vielä vastuuta kaikista maailman kärsivistäkin. Entä jos en jaksaisi aina huolehtia edes
itsestäni? Voin vain luottaa siihen, että sinä,
Herra, pidät minusta huolen. Pidäthän?!
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10.

päivä

❧

’’Herra, armahda minua,
tee minut terveeksi.’’
Psalmi 41:5

Tarvitsen armoasi, Jumala, kun niin usein olen julma ja vaativa
itselleni. Auta että oppisin olemaan myötätuntoinen itselleni, että
hyväksyisin tarpeeni lepoon ja virkistykseen, hyviin ihmissuhteisiin
ja perhe-elämään. Auta, että löytäisin kohtuuden tekemisiini.
Anna minun uskaltautua olemaan myös jouten,
oleskellen, aistien ja itseänikin kuunnellen.
Sinä olet antanut paljon terveyttä elämääni,
kiitos siitä. Auta löytämään itsestäni huolehtimisen tahtoa, jotta voisin ylläpitää hyvää vointiani.
Vapauta minut raskaista tunteista, joita
pyöritän ja raahaan mukanani. Rohkaise
hakemaan apua, jos en itse niistä selviä.
Anna minulle tahtoa antaa ja pyytää
anteeksi.
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’’Niin kuin peura janoissaan
etsii vesipuroa,
niin minä kaipaan
sinua, Jumala.’’
Psalmi 42:2

❧ Rakas Taivaallinen Isäni. Minä kaipaan sinua.

1.

päivä

Väillä tuntuu, että olen kadottanut yhteyden sinuun.
Samalla olen kadottanut jotain itsestäni. Miksi joskus
käy näin?
Muistan kuitenkin, että olet luvannut kutsua
minua, kun käännyn luotasi pois. Olet luvannut
etsiä minua, kun eksyn.
Minä olen eksyksissä ja kaipaan sinua,
Jumalani. Ole kiltti ja etsi minut.
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12.

päivä

’’Minä tahdon tulla
sinun alttarisi eteen,
sinun eteesi, Jumala,
minun iloni!’’
Psalmi 43:4

❧ Hengellinen elämä oli pahimpaan korona-aikaan pitkälti
digitaalisten välineiden varassa. Jumalanpalvelukset videoitiin ja
niitä kuunneltiin kotona. Kirkkoon ja ehtoolliselle ei päästy moneen
kuukauteen. Kokemukseni mukaan kuukaudenkin tauko kirkossa
käynnissä tuntuu erämaavaellukselta. Odotus palkitaan aidolla
yhteydellä seurakunnan keskellä.
Minä tahdon tulla alttarisi eteen, kuulemaan sinun sanaasi,
saamaan syntini anteeksi ja iloitsemaan lunastuksestasi, jonka
meille ehtoollisessa annat.
Jumala, Sinun sanasi ja sakramenttisi ovat iloni. Kiitos, että
niiden välityksellä siunaat minua kotonakin.
Herra Jeesus Kristus, armahda meitä. Anna meille sinun ilosi,
rakkautesi ja rauhasi. Siunaa meitä ja anna meille iankaikkisen
elämän toivo.
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1.

päivä
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13.

päivä

’’Minä en luota jouseeni,
eikä miekka meitä pelasta,
mutta sinä pelastat meidät.’’
Psalmi 44:7

❧ Niin monta kertaa olemme tarttuneet sanan miekkaan – tai olemme
antaneet jäisen hiljaisuuden kasvattaa välillemme muurin. Joskus viha
ihmisten kesken on tullut esiin jopa tekoina, lyöntien voimalla. Ehkä
olemme ajatelleet, että meillä oli oikeus sanoa pahasti, koska meitä
loukattiin ensin. Mutta lopputulos oli se, että pahat sanat rikkoivat välit
yhä pahemmin. Jumala, auta meitä pääsemään vihan kiertokulusta eroon.
Rakas Jumala. Auta minua niinä hetkinä, kun viha valtaa minut.
Anna minulle kyky hillitä itseni.
Opeta minua pyytämään ja
antamaan anteeksi.
Anna minun nähdä toinen
niin kuin sinä näet minut,
armahdettuna ja rakastettuna.
Anna armosi laskeutua riitoihin
ja eheytä ihmissuhteet.
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’’Nouse taisteluun
totuuden ja oikeuden
puolesta.’’
Psalmi 45:5

14.

päivä

❧ Herra, sinä tiedät, miten maailmamme on epäoikeudenmukainen. Näet, miten vääryydellä ja valehtelulla otetaan
valta yli toisten ihmisten.
Herra, sinä olet lähettänyt meidät kertomaan totuutta ja
puolustamaan oikeutta. Mutta meiltä puuttuu rohkeus.
Herra, anna meidän olla uskollisia sinun sanallesi, niin
että saamme myös uskalluksen kertoa aina totuuden, toimia
oikeudenmukaisesti ja sinun esikuvasi mukaan, myös arkisten
asioiden, kuten juorurinkien kohdalla. Anna meille rohkeutta
toimia myös maailmanlaajuisessa mittakaavassa, olla apuna
siellä, missä käydään kauppaa toisten ihmisarvolla ja
omaisuudella.
Herra, pyydämme siunaustasi kaikille ihmisille, jotka
ovat itse vaarassa puolustaessaan totuutta ja oikeutta.
Ole heidän kanssaan.
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15.

päivä

❧

’’Jumala on turvamme
ja linnamme,
auttajamme
hädän hetkellä.’’
Psalmi 46:2

Rakas Taivaan Isä, kiitos siitä, että olet ollut turvani ja linnani
näinäkin vaikeina aikoina. Monien elämä pysähtyi koronakevään
keskellä. Ei ollut lupa tavata lapsia eikä lapsenlapsia, ei muita
sukulaisia eikä ystäviä. Harrastukset loppuivat, kauppaankaan ei
ollut riskiryhmäläisillä oikein lupa mennä eikä kirkossakaan enää
voinut kokoontua. Kiitos, hyvä Jumala, että sinä et sulkeutunut.
Kuulit rukouksiani ja puhuit pyhän sanasi kautta:
”Suojelen sinua sulillani, saat olla turvassa siipieni alla. Sinun ei
tarvitse pelätä yön kauhuja eikä päivällä lentävää nuolta, ei ruttoa,
joka kulkee pimeässä eikä tautia, joka tekee tuhojaan keskellä päivää. Annan enkeleilleni käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi ja he
kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen”.
Kaikesta hyvyydestäsi ja varjeluksestasi kiittäen tuon rukoukseni
eteesi, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä.
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16.

päivä

❧

’’Taputtakaa käsiänne,
kaikki kansat,
kohottakaa riemuhuuto
Jumalalle!’’
Psalmi 47:2

Onko sinun helppo ylistää Jumalaa? Pulppuaako
sydämestäsi vilpitön kiitoksen virta? Minun on tunnustettava, että sydämestäni vuotaa liian usein toisenlaista
sävelmää.
Kaikkivaltias Isä, armahda minua. Auta nöyrtymään
ja ottamaan vastaan Pyhä Henkesi, jonka vaikutuksesta
sydämeni asenne muuttuu, kiitos nousee huulilleni ja
käteni nousevat kuin itsestään sinua kohti.
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’’Jumala, me kerromme
temppelissä sinun
armollisista teoistasi.’’
Psalmi 48:10

17.

päivä

❧

Jumala, kiitän saamastani armon lahjasta –
käsittämättömän suuresta rakkauden määrästä,
jota osakseni saan ansiotta. Anna minulle viisautta
ja ymmärrystä vastaanottaa armosi, jotta pystyisin
välittämään sitä myös toisille.
Opeta minua siinä, miten Pyhä Henki synnyttää
minussa pelastavaa uskoa evankeliumin, kasteen
ja ehtoollisen välityksellä. Rukoilen, että pystyisin
kertomaan sinun armollisista teoistasi
ja toimimaan esimerkillisesti sinun kunniaksesi.
Jumala, kiitos, kun tuot elämääni tasapainoa ja
mielenrauhaa suuressa armossasi.
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18.

päivä

’’Mutta henkeään ihminen
ei voi lunastaa, ei hän
voi käydä kauppaa
Jumalan kanssa.’’
Psalmi 49:8

❧ Uskonpa, että useampikin ihminen on joskus ajatellut tehdä kauppaa
Jumalan kanssa; ”Auta Jumala minua, niin minä…” Joskus sitä voi ajatella
niin itseltäänkin vähän salaa. Olisihan se mukavaa, kun hän suostuisi
tekemään meidän kanssamme kauppaa. Se olisi niin helppoa, sillä siihen
olemme tässä maailmassa tottuneet, kaupankäyntiin. Tämähän ei toki
Jumalan kanssa toimi.
Teoillamme emme voi itseämme pelastaa, ainoastaan
armosta me pelastumme. Usko, niin sinä pelastut.
Ainoa, mitä me voimme tehdä, on ottaa usko
vastaan, kun sitä meille tarjotaan. Valvomme
ja olemme valppaina silloin, kun hän sitä meille
suuressa rakkaudessaan tarjoaa.
Kiitos, rakas Jeesus, että olet
valmistanut meille tämän tien.
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’’Anna Jumalalle uhriksi
kiitos, täytä lupauksesi
Korkeimmalle.’’
Psalmi 50:14

19.

päivä

❧ Hyvä Jumala, tunnustan edessäsi, että unohdan niin usein kiittää. Anna anteeksi kiittämättömyyteni. Kehotat sanassasi kiittämään joka tilanteessa, kiittämään aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
On helppoa kiittää kauniina päivänä, jolloin kaikki asiat ovat hyvin. Entä ne
päivät, kun sataa räntää ja luntakin tulee tupaan asti? Kuitenkin jokaisessa päivässä on jotain kiitoksen aihetta, kun pysähtyy ja hiljentyy edessäsi asiaa miettimään. Sanothan sanassasi kaiken vaikuttavan niiden parhaaksi, jotka rakastavat
Jumalaa; niiden, jotka olet suunnitelmasi mukaan kutsunut.
Kiitos pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka sovitti kaikki syntini Golgatan
keskimmäisellä ristillä ja siirsi minut pimeydestä valkeuteen. Kiitos siitä, että hänessä on iankaikkinen elämä. Kiitos siitä, että hänen jumalallinen voimansa on
lahjoittanut minulle hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä elämään tarvitsen.
Kiitos siitä, että Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.
Kiitos siitä, että voin kaiken hänessä, joka minua vahvistaa.
Ole kiitetty ja ylistetty kaikkivaltias, pyhä Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
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20.

päivä

❧

’’Käännä katseesi
pois synneistäni
ja pyyhi minusta
kaikki pahat tekoni.’’
Psalmi 51:11

Herra, sinä olet luonut minut hyväksi, mutta olen kääntynyt
pois sinun luotasi ja tehnyt syntiä sinua kohtaan ja taivasta
vastaan. Älä kuitenkaan anna minun joutua tuomiolle tekojeni
takia, vaan muista Poikasi uhrilahjaa.
Sinun suuressa suunnitelmassasi näit, kuinka vajavaisia ja
erehtyväisiä me ihmiset olemme. Rakastit meitä niin paljon,
että annoit ainoan Poikasi lunastamaan meidät synnistä. Nyt
kun katsot minua, älä näe pahoja tekojani, vaan pidä mielessäsi
Poikasi sovitustyö. Pyyhi pois minun syntini ja tee minusta
vanhurskas Poikasi tähden.
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’’Minä olen kuin
viheriöivä oliivipuu
Jumalan pyhäkössä.’’
Psalmi 52:10

21.

päivä

❧ Niinä hetkinä, kun uskoni vavahtelee, tulen sunnuntaina
kirkkoon. Kun rukoilen Isä meidän -rukouksen, suljen samalla
silmäni ja kuuntelen, kuinka ympärilläni moni muu lukee samaa
rukousta.
Heidän rukouksensa kantaa minua ja vahvistaa heikkoa
uskoani. Nuo monet rukoilevat äänet ovat kuin puutarhan
puiden lehtien kaunis havina tuulessa. Kirkko on uskon puutarha, jossa yhteinen usko ja yhteinen rukous vahvistavat
meitä. Siellä, Jumalan armon auringossa, kuivettuneesta puusta
voi kasvaa viheriöivä oliivipuu.
Rakas Taivaallinen Isä, kiitos kirkosta ja yhteisestä jumalanpalveluksesta. Kiitos siitä, että saamme tulla kirkkoon sellaisina
kuin olemme.
Siunaa jokaista meistä. Yhdistä meidät rukouksessa sinuun
ja rakkaudessa toinen toiseemme.
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22.

päivä

❧

”Jumala katsoo taivaasta
maan ihmisiin, hän tutkii,
onko kellään ymmärrystä,
onko ketään, joka etsii
Jumalaa.”
Psalmi 53:3

Taivaallinen Isämme, tahtosi on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Halajamalla halajat ihmisten sieluja pelastaaksesi
heidät. Aikamme kiireinen elämänmeno vie niin usein huomiomme ja estää
meitä etsimästä sinua, pyhä Jumala. Monenlaiset aatteet ja mielipiteet tulvivat
tietoisuuteemme ja yrittävät vakuuttaa, ettei ole yhtä oikeaa ja todellista
Jumalaa, jos nyt on ollenkaan mitään Jumalaa.
Kolmiyhteinen pyhä Jumala, olet luonut sanallasi koko maailmankaikkeuden,
taivaan avaruuden aurinkoineen, kuineen ja tähtineen, kauniin maapallomme
ja ihmiset tänne asumaan. Luomakunta todistaa Luojastaan. Kun luomasi
ihminen lankesi syntiin, valmistit hänelle pelastuksen ja iankaikkisen elämän
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Annoit pyhän sanasi Raamatun meille
elämän kirjaksi.
Taivaan Isä, vedä armossasi ihmisiä Jeesuksen luokse. He eivät voi tulla, ellet
sinä, Isä, heitä vedä. Avaa heidän sydämensä silmät näkemään ja ottamaan
vastaan valmistamasi pelastus. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä.
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’’Jumala, pelasta minut
nimesi tähden,
hanki minulle oikeus
voimallasi!’’
Psalmi 54:3

23.

päivä

❧

Pyhä Jumala, rakas Taivaan Isä, olen loukkaantunut läheisiini ja joskus katkeruus yrittää vallata mieleni ja sydämeni. Auta minua antamaan anteeksi kokemani vääryydet
ja loukkaukset. Sinä voit hoitaa synkistynyttä mieltäni ja
helpottaa sydämeni suruja. Auta minua ymmärtämään läheisteni omat heikkoudet ja haavat. Auta minua etsimään
sovintoa ja anna tilaisuus ja voima anteeksipyyntöön läheisiltäni, joita olen loukannut tahallaan tai tahtomattani.
Pyydän suojelusta ja siunausta itselleni ja läheisilleni.
Jumalani, tuntuu että hukun synkkiin ajatuksiin. Monet
voimat vievät ajatuksiani ja olen kadottanut tunteen oman
elämäni hallinnasta. Ajelehdin vain paikasta toiseen.
Oletko tämän sallinut? Omat voimat eivät riitä muutokseen. Pelasta minut nimesi tähden ja sinun voimallasi.
Siihen turvaan.
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24.

päivä

❧

’’Sydän hakkaa rinnassani,
kuoleman kauhut
hyökkäävät kimppuuni.
Pelko vavisuttaa sisintäni.’’
Psalmi 55:5

Jumala, auta minua rauhoittumaan ja sietämään,
kun elämän epävarmuus tuntuu välillä aivan liian
suurelta. Auta selviämään pelkojen kanssa puhumalla
niistä. Auta löytämään elämän rutiinit, jotka ovat
riittävän turvallisia ja sopeutumaan niihin.
Auta elämään vastuullisesti, suojelemaan itseä
ja muita erilaisten tarttuvien sairauksien uhan
alla. Suo ihmiskunnalle viisautta nujertaa
uhkaavat vaarat.
Sinun voimasi ja viisautesi on suurempi
kuin kaikki maailman uhat. Ohjaa meidät
hyvään tulevaisuuteen.
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’’Kokoa kyyneleeni leiliisi,
merkitse ne kirjaasi.’’
Psalmi 56:9

25.

päivä

❧ Jumala on niin välittävä, että joka kyyneleesi kootaan Jumalan leiliin.
Jumala on läsnä kivuissamme ja hänelle tunteemme ovat tärkeitä. Älä
usko sellaiseen etäiseen Jumalaan, joka jättäisi sinut oman onnesi nojaan
elämäsi luhistuessa ja ollessasi vain kyynelten ympäröimänä pilalle
menneiden asioiden takia.
”Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.” (Ps. 126)
”Kun he käyvät kyynellaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten
maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla.” (Ps. 84)
Ne kyyneleet, jotka olet vuodattanut rakkaittesi puolesta, itsesi tähden,
epätoivoiselta tuntuvan kilvoittelun vuoksi tai riippuvuuksiesi johdosta, ne
eivät menneet hukkaan. Ne kyyneleet kootaan, ja siellä, missä on epätoivoa
ja sydämen särkymistä, sinne tulee sadon korjaaminen ja lähteiden maa.
Kyyneleet vievät meitä Vapahtajan luokse ja hän on portti virvoittavien
vetten ääreen. Hän antaa pelastuksen riemun kyynelten sijaan.
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26.

päivä

❧

’’Jumala, sydämeni
on levollinen,
mieleni on tyyni.’’
Psalmi 57:8

Herra, kiitos, että tänäkin päivänä saan luottaa
siihen, että sinä olet kanssani.
Vaikka kohtaan monia haasteita ja kannan kipua
elämän tuomista haavoista, saan turvata sinuun.
Vaikka pettyisin tänään toisiin ihmisiin tai itseeni,
sinä et minua jätä. Vaikka tämä päivä ei menisi
minun toiveitteni mukaisesti, saan tuoda kaikki
pettymykseni sinulle.
Kiitos, että saan vain olla sinun huolenpidossasi. Siunaa tämäkin päivä ja ole
kanssani.
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’’Mutta minä laulan
sinun voimastasi ja ylistän
sinun uskollisuuttasi
joka aamu.’’
Psalmi 59:17

27.

päivä

❧

Tämä psalmi on kirjoitettu vainoojia vastaan. Se jatkuu jakeessa 18 näin:
’’Sillä sinä olet turvani, pakopaikka hädän päivänä. Jumala, minun voimani,
sinulle minä laulan, sillä sinä olet minun turvani, uskollinen Jumalani.’’
Uskovan elämä ei ole helpompaa kuin ilman uskoa elävän. Elämää eläneen
ihmisen kohdalle osuu aika ajoin vainoojia. Kuinka me kestämme heitä?
Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka Paavali kumppaneineen joutuu vankilaan
julistaessaan evankeliumia. Mitä hän tekee? Hän veisaa ylistyslauluja Herrasta!
Vankila, kahleetkaan eivät vie uskoa parhaaseen, Vapahtajaan.
Koskettavan virren 600, Hyvyyden voiman, on Dietrich Bonhoeffer kirjoittanut
vankeusaikanaan vuosina 1943–44. Hän oli saksalainen pappi, joka halusi auttaa
juutalaisia joutuen v. 1945 itse tuhoamisleirille ja teloitettavaksi vain muutamia
viikkoja ennen sodan päättymistä. Virsi kertoo uskosta hyvyyden voimaan.
Pahinkaan maanpäällinen tuho ei saa nujertaa Jumalan rakkautta. Jumala
rakastaa jokaista ihmistä. Hän ei lokeroi meitä, älkäämme mekään. Rukoillaan
ja rakastetaan.
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28.

päivä

’’Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki
mikä sydäntänne painaa!’’
Psalmi 62:9

❧

Kuinka raskaalta ja pelottavalta maailma tuntuukaan. On sotia,
koronaa, tulvia, myrskyjä ja tulipaloja. Mistä apu? Mihin voi enää luottaa, kun kaikki muuttuu ja uusi on niin vierasta. Kuka voi auttaa?
Kun ahdistus tai pelko iskee, on hyvä muistaa, että maailmassa on
ollut tätä kaikkea aina ennenkin. Nyt se kaikki vain tulee silmiemme
eteen televisiosta ja lehdistä sekä kuuluu korviimme radiosta ja
toisilta ihmisiltä. Hakeudu seurakuntaan toisten ihmisten luo,
kun ahdistus ja pelko iskee, sillä meidät on luotu lohduksi ja
turvaksi toisillemme. Jos et pääse liikkeelle, ota yhteyttä, vaikka
puhelimitse, ja saat muistutuksen Jumalan huolenpidosta.
Jumala, rakastava Isämme, on ollut ja on meidän turvamme
ainaja ikuisesti; Jeesuksen uhrin kautta myös kärsimyksessä ja
kuolemassa.

’’Sinä seppelöit vuoden
hyvyydelläsi. Missä
vaunusi kulkevat,
siellä maa tiukkuu
runsautta.’’
Psalmi 65:12

29.

päivä

❧ Herra, ilman sinua olen ontto ja tyhjä
sielu kaikkea vailla. Ei menesty mikään
toimeni, eikä viljani vartu. Vain sinun elävä
henkesi elämäni yllä saa siemenen itämään
ja tuottamaan oikeanlaista satoa.
Siunattu olkoon kätesi kosketus.
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30.

päivä

’’Ylistäkööt kansat sinua,
Jumala, ylistäkööt sinua
kaikki kansat.’’
Psalmi 67:4

❧ Ylistys sinulle, ajan ja iankaikkisuuden isä, kaiken
elämän lunastaja, kaikkien elämän siunausten lähde.
Sinun rauhasi tyynnyttää levottomuuteni rukouksen
hiljaisuudessa.
En kaipaa oikeassa olemista, en määritelmiä.
Haluan hengittää läsnäoloasi metsän
keskellä, olla vaiti suuruutesi edessä.
Ihastelen lahjomattomuuttasi ja
ehdottomuuttasi rakkaudessa. Olet
tavoittamaton ja kuitenkin lähellä.
Ylistys sinulle, joka annat edelleen
uskoa, toivoa ja rakkautta ihmisten ja
kansojen selviytymiseen.
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’’Kuulkaa, hän antaa äänensä
kaikua, mahtavan äänen.
Tunnustakaa Jumalan voima!’’
Psalmi 68:34

31.

päivä

❧ Pyhä Kaikkivaltias! Kiitos rukouksen lahjasta.
Kiitos, että koko kuukauden olet kuunnellut minua:
iloani ja kiitostani, muistojani ja huoliani. Käännä
rukoustani kuuntelemiseksi, niin etten niin paljon
pyytäisi, vaan näkisin ne lahjat, jotka annat
minulle.
Opeta minua kuulemaan sinun äänesi, vaikka
puhuisit minulle yllättävissäkin hetkissä. Kiitos,
että johdatat joka päivä. Kiitos, että siunaat
yöni. Pidä minut taivaan tiellä. Kaikkea tätä
rukoilen veljemme ja Vapahtajamme
Jeesuksen nimessä.
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Oma rukoushetki
Evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesus vetäytyi
yksinäisyyteen rukoilemaan. Kristityt ovat sitten
Jeesuksen esimerkkiä noudattaen viettäneet
säännöllisesti päivittäisiä rukoushetkiä. Luostareissa ja monissa kirkoissa maailmalla rukoushetkiä vietetään edelleen päivittäin, meillä
Suomessa harvemmin.
Tärkeimmät päivittäiset rukoushetket ovat:
● Aamurukous eli Laudes
● Päivärukous eli Ad sextam
(kuudennen tunnin vaiheilla)
● Iltarukous eli Vesper
(kello 18 tietämissä, auringon laskiessa)
● Rukous päivän päättyessä eli Kompletorio
(kun päivän työt on tehty, ”completed”)
Rukoushetken osia ovat perinteisesti:
● Psalmien lukeminen,
● Evankeliumi tai muu Raamatun lukukappale,
● Rukous ja Isä meidän sekä siunaus.
● Myös virret tai hengelliset laulut voivat sisältyä
hetkirukoukseen.
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Herran rukous (Isä meidän)
Voit viettää henkilökohtaisen
rukoushetken esimerkiksi seuraavasti:
Rukouskynttilän sytyttäminen
Halutessasi voit sytyttää kynttilän
rukouksen ja hiljentymisen merkiksi
Virsi tai laulu
Voit laulaa, lukea tai kuunnella
virren tai hengellisen laulun
Psalmi
Voit lukea Psalmit järjestyksessä,
yksi kerrallaan.
Evankeliumi tai muu Raamatun
lukukappale. Voit lukea evankeliumit
läpi esimerkiksi yksi luku kerrallaan.
Rukous
Rukoile omin sanoin tai joku
rukous tästä kirjasesta.
Isä meidän -rukous
Herran siunaus
Virsi tai muu musiikki
rukoushetken päätteeksi.

❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧

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.

Herran siunaus
Herra siunaa meitä ja varjele meitä.
Herra kirkasta kasvosi meille
ja ole meille armollinen.
Herra käännä kasvosi meidän
puoleemme ja anna meille rauha.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Aamen.
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Omat rukoukseni

❧ Näille sivuille voit kirjoittaa omia
rukouksiasi tai mietelmiäsi.

