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❧ Tiesitkö, että Raamatusta
löytyy valtavasti luontoon
liittyviä sanoja, käsitteitä ja
vertauksia? Siellä kasvavat niin
oliivit, viikunat kuin sinappi.
Lampaat ja sudet kulkevat
vihreillä niityillä, lehmä ja emokarhu käyvät yhdessä laitumella,
puussa kiemurtelee käärme ja
vedet vilisevät elämää.
Myös vuonna 2022 Raision
seurakunnassa toimitaan
vahvasti ympäristön hyväksi.
Niinpä tämän rukouskirjankin
raamatunkohdat kertovat
luonnosta. Samalla ajatuksissamme on ollut jumalan-

Esipuhe

palvelus, yhteinen rukous:
synnintunnustus ja armo,
kunnia ja kiitos, usko ja elämä
sekä ylistys.
Yksi seurakunnan tunnusmerkeistä on yhteinen rukous.
Voit tulla kirkkoon jumalanpalvelukseen pyhäpäivänä
kello 10, liittyä joukkoon verkossa
tai tulla mukaan muihin tilaisuuksiimme. Voit rukoilla omin
sanoin kotona tai luonnossa.
Voit rukoilla Jeesuksen opettaman
Isä meidän -rukouksen sanoin,
jolloin liityt koko kristikunnan
yhteiseen rukoukseen. Voit myös
ottaa tämän kirjasen ja yhtyä

rukoukseen kirjoittajien kanssa.
Vaikka olisit yksin, rukoillessasi olet
yhteydessä Jeesukseen ja kaikkiin
kristittyihin.
Iloa, surua tai tavallista arkea,
rukoillen elät sen turvaten Kaikkivaltiaaseen:
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä. (Ps. 23:2)
Sinua siunaten, kanssasi rukoillen,

Sari Lehti
Raision seurakunnan
kirkkoherra
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Auta!

’’Minä olen kuin huuhkaja
autiomaassa,
kuin pöllö, joka asustaa raunioissa.
Minä valvon yöni, olen yksin
kuin katolla kyyhöttävä lintu.’’
Psalmi 102:7–8

1.

päivä
päivä

❧

Jumala, joskus haluan olla yksin. Mutta tämä
yksinäisyys on erilaista. Sitä en haluaisi vieraakseni.
Joskus koen olevani yksin, vaikka ympärilläni on
ihmisiä. Tuntuu, ettei minua ymmärretä.
Tai muistelen aikoja, jolloin ympärilläni oli perhe,
ystäviä ja sukua. Elämä oli täyttä. Nyt näen heitä
liian harvoin tai he ovat jo poissa.
Jumala! Auta minua yksinäistä. Anna elämääni
ihmisiä tai edes joitakin mukavia kohtaamisia
tähän päivään. Auta minua lähestymään muita
ja heidän minua.
Ja illalla kun en saa unta, valvo vierelläni, Jumala.
En näe sinua, mutta sinä olet silti siinä. Et voi olla
olematta, sillä olet kaikkialla läsnä. Vaikka kukaan
ei minua näkisi, sinä näet. Et voi olla näkemättä,
Isäni.
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2.

päivä

❧

”Pelasta minut, Jumala!
Vesi on noussut kaulaani saakka.
Olen vajonnut pohjattomaan liejuun,
jalkani ei tavoita lujaa maata.
Olen joutunut vetten syvyyksiin,
pyörre tempaa minut mukaansa.”
Psalmi 69:2–3

Olen menettänyt paljon, Jumala. Ja tuntuu,
että en kestä tätä tunnetta, tätä kuristavaa
ahdistusta. On niin vaikea luopua. Sinä näet
mieleni ahdistuksen. Olen kuin pyörteessä,
joka heittelee elämääni, miten tahtoo.
Vajoan alas.
Isäni taivaassa, armahda! Olet luvannut
meille rauhasi. En ymmärrä tätä. En ymmärrä,
mitä hyvää tässä on, mutta käännyn silti puoleesi.
Jään eteesi tämän menetyksen ja surun kanssa.
Olen edessäsi kuin pieni lapsi ilman omaa kykyä
nostaa itseäni ylös. Nosta sinä!
Ja lähetä minulle lähimmäinen auttajaksi.
Jotakin hyvää sinulla on pakko olla tähänkin
tilanteeseen: joku valonvälähdys yössäni, joku
toivon liekin kipinä. Sitä odotan, Isäni.
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’’Armahda minua, Jumala,
armahda minua,
sinuun minä turvaan.
Minä kätkeydyn siipiesi suojaan,
kunnes myrsky on ohitse.’’
Psalmi 57:2

3.

päivä

❧ Rakas Taivaallinen Isä. Sinä olet antanut

meille, lapsillesi, tehtävän suojella kaikkea luomaasi,
mutta maailma tuntuu olevan rikki. Sodat, tulvat,
hirmumyrskyt, kuumuus ja sairaudet tuhoavat
luomakuntaasi pala palalta.
Pelkään, että me ihmiset olemme riistäneet
luontoa ja toisiamme niin, että eläminen on täällä
pian mahdotonta. En itsekään suojele luomaasi
maailmaa niin hyvin kuin minun pitäisi. Armahda
minua, hyvä Jumala. Armahda meitä kaikkia.
Varjele nyt syntyvää sukupolvea itsekkyytemme
seurauksilta, ja auta meitä huomaamaan, että
ratkaisu on meissä jokaisessa. Näytä meille, mitä
voimme tehdä, jotta luomakuntasi alkaisi toipua.
Älä anna maailmasi hajota, vaan pidä meidät
turvassa siipiesi alla.
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4.

päivä

❧

Rakas Isä, tein sen taas.
Käänsin selkäni, satutin, jätin huomiotta.
Tehtyä en voi saada tekemättömäksi.
Tekemätöntä en voi saada tehdyksi.
Kiitos, että voin sentään saada anteeksi.

8

’’Niin kuin peura janoissaan
etsii vesipuroa,
niin minä kaipaan sinua,
Jumala.”

’’Vihmo minut puhtaaksi iisopilla
ja pese minut lunta valkeammaksi.
Suo minun kuulla ilon ja riemun sana,
elvytä mieli, jonka olet murtanut.’’

Psalmi 42:2

Psalmi 51:9

5.

päivä

❧

Jumala, minä tarvitsen sinua.
Missä olet? Suru täyttää mieleni,
huominen ahdistaa. Arkiset askareetkin
tuntuvat niin vaikeilta. Omat voimani
tuntuvat niin vähäisiltä.
Käänny puoleeni ja kuule rukoukseni.
Ilman sinua en jaksa. Sinä olet minun
toivoni ja turvani. En ole yksin. Auta minua
huomaamaan hyvyytesi ja läsnäolosi
elämäni vaiheissa. Sinä olet auttanut
minua ennenkin. Nosta minut epätoivosta. Kasvata minussa luottamusta
siihen, että sinä tiedät kaikki elämäni
asiat ja vastaat rukoukseeni oikealla
ajalla ja tavalla.
Kiitos, että olet lähellä.
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6.

päivä

❧

’’Herra, sinun armosi on avara
kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi.
Vanhurskautesi on vuoria korkeampi
ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys.
Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra.’’
Psalmi 36:6–7

Kristus Vapahtajani, minä tiedän, että olet
sovittanut kaikki minun pahat ajatukseni ja tekoni.
Nekin, joita en itse ole edes huomannut vääriksi ja
pahoiksi. Kuinka kärsitkään minun ja meidän kaikkien
puolesta. En osaa edes tarpeeksi kiittää sinua siitä.
Mutta kuinka vaikea minun onkaan ymmärtää ja
uskoa sitä todeksi.
Me ihmiset olemme niin armottomia. Mietimme vain
mitä kukin on ansainnut, ansionsa mukaan kohdellaan.
Auta, että emme lyötyä enää löisi, vaan jopa tukisimme
ja auttaisimme mahdollisuuksiemme mukaan. Auta,
että itse armon alla elävinä armahtaisimme myös muita
ja muistaisimme, että Jumala on totuus. Kiitos Jeesus,
että tässäkin yrityksessäni olet luvannut olla kanssani
joka päivä.
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’’Sillä niin kuin taivas on korkea
maan yllä, niin on Herran armo suuri
niille, jotka pelkäävät ja rakastavat
häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä,
niin kauas hän siirtää meidän
syntimme.’’
Psalmi 103:11–12

7.

päivä

❧

Herra, kiitos siitä, että lupaat antaa meille
anteeksi meidän rikkomuksemme. Sinä tiedät,
että meidän yrityksemme toimia tahtosi mukaan
jäävät todellakin vain kalpeiksi toiveiksi siitä,
mihin tahtoisit meidän sinun varassasi yltävän.
Herra, sinä näet myös sen, että aina en itse
edes tahdo antaa anteeksi, vaikka anteeksiantamattomuus tuo vain katkeruutta omaan
sisimpääni ja elämääni. Anna minun löytää
tahto siirtää oma kiukkuni, oma pettymykseni,
pois toisten niskoilta, niin kauas kuin sinäkin
siirrät minun rikkomukseni sinun tahtoasi
kohtaan.
Anna minulle anteeksi tänäänkin.
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Kiitos

’’Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi,
soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!
Hän peittää pilvillä taivaan
ja lähettää maan päälle sateen,
hän panee versomaan vuorien ruohon.
Hän antaa karjalle ravinnon, hän ruokkii
korpin pojat, jotka huutavat nälissään.’’
Psalmi 147:7–9

8.

päivä

❧ Kiitos, Jumala, että pidät huolta kaikista luoduistasi.

Sinä annat ajallaan sekä sateen että auringonpaisteen,
jotta maa tuottaisi hedelmää koko luomakunnan ravinnoksi.
Herra, olet antanut meille ihmisille tehtävän: viljellä ja varjella
sinun luomaasi maailmaa.
Anna meille viisautta, että osaisimme hoitaa tätä tehtävää
oikeudenmukaisesti, ilman oman edun tavoittelua. Auta meitä
kohtuullistamaan elämäämme ja tekemään kestäviä valintoja,
jotta ilmaston lämpeneminen pysähtyisi, sään ääri-ilmiöt
tasoittuisivat, ja maailmamme voisi säilyä elinkelpoisena
tuleville sukupolville.
Opeta meitä olemaan kiitollisia kaikista lahjoistasi. Avaa
sydämemme ja kätemme, että osaisimme jakaa muille sitä
hyvää, mitä olemme sinulta saaneet. Kaiken elämän luoja
ja ylläpitäjä, sinua me ylistämme nyt ja aina.
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9.

päivä

❧

’’Vaikka minä kulkisin
pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.’’

’’Teidän vanhuutenne päiviin
saakka olen sama, vielä kun
hiuksenne harmaantuvat, minä
teitä kannan. Niin minä olen
tehnyt ja niin yhä teen, minä
nostan ja kannan ja pelastan.’’

Psalmi 23:4

Jes. 46:4

Taivaallinen Isä, hyvä Jumala, kiitos
pyhästä sanastasi, jossa lupaat niin monessa
kohtaa, että olet minun turvani. Saan tuoda
kaikki huoleni ja pelkoni kiitoksen kanssa
sinulle ja lupaat, että rauhasi varjelee
sydämeni ja ajatukseni Kristuksessa
Jeesuksessa. Suojelet minua kädelläsi
ja johdatat paimensauvallasi, kun
kuljen rukoillen.
Suojelustasi pyydän myös perheelleni,
sukulaisilleni ja ystävilleni. Annathan enkeleillesi
käskyn varjella heitä kaikilla heidän teillään.
Olkoon hyvä, siunaava kätesi kotikaupunkimme
ja sen asukkaiden yllä. Ole meille turvakallio ja vuorilinna,
jonka turviin saamme tulla, kun elämä ahdistaa ja sairaudet
riehuvat maailmalla. Nimessäsi, Jeesus Kristus.
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10.

päivä

❧

Rakas Taivaan Isä, tuon eteesi kaikki vanhukset. Kiitos
heistä, jotka ovat uurastaneet elopelloillasi ja saattaneet monia
Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ja tuottavat hedelmää vielä
vanhuudessaankin.  
Kiitoksen kanssa tuon myös heidät, joita ovat monenlaiset koettelemukset ja vaikeudet kohdanneet. Herra katso laupeutesi silmin sairaisiin vanhuksiin, lohduta yksinäisiä ja heitä, jotka kokevat olevansa
hylättyjä. Anna voimia heille, jotka hoitavat sairasta puolisoaan tai
muuta läheistään. Auta heitä, joilla on taloudellisia vaikeuksia ja
rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin menoihin.  
Saakoon armosi ja rakkautesi ympäröidä vanhuksemme varmuudella siitä, että Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus ja syntien anteeksiantaminen. Pyytämällä Jeesuksen Kristuksen sydämensä ja elämänsä
Herraksi ja Vapahtajaksi on matkalla taivaan kotiin.  
Herra siunaa kaikkia vanhuksia. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä
rukoilen.
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11.

päivä

’’Minä tahdon aina asua
sinun luonasi,
minä etsin sinun
siipiesi suojaa.’’
Psalmi 61:5

❧ Koti on siellä, missä on hyvä olla.

Isä, anna minunkin olla koti rakkaimmilleni.
Tiedän, että sinäkin olet.
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’’Talvi on mennyt,
sade on laannut,
se on kaikonnut pois.
Kukat nousevat maasta,
laulun aika on tullut,
joka puolella huhuavat
metsäkyyhkyt.’’
Laul. 2:11–12  

12.

päivä

❧

Jumalani, minä rakastan sinua. Kiitos, että autoit
vaikean ajan läpi. Sinä kuulit rukoukseni etkä jättänyt
minua yksin synkkyyteen ja toivottomuuteen. Sinä
virvoitit minut. Sinä pidit minua kädestä silloinkin,
kun luulin sinun olevan kaukana ja hylänneen minut.
Sinä vahvistit uskoani ja palautit iloni.
Nyt minun on hyvä olla. Saan turvata sinuun ja
kiittää sinua joka päivä. Haluan kertoa toisillekin,
että sinä autoit minua. Minä tunnustan, että sinä
olet meidän ihmisten turva, ajasta aikaan. Minä laulan
nimesi kiitosta.
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13.

päivä

❧

’’Paimenen lailla hän kaitsee sitä,
omin käsin hän kokoaa sen yhteen.
Karitsoita hän kantaa sylissään,
emolampaita hän ohjailee
eteenpäin.’’

’’Mutta sinun taivaallesi kohoaa
aamunkoi,
Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi.
Niin kansat tulevat sinun valosi luo
ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi.’’

Jes. 40:11

Jes. 60:2–3

Jeesus, Hyvä Paimen, seurakunnan pää, olet meidän
ylipaimenemme. Ohjaat niin emolampaita kuin karitsoita.
Me kuulemme äänesi, seuraamme ohjaustasi. Sinä annoit
henkesi meidän puolestamme. Sinut haudattiin ja nousit
kolmantena päivänä ylös kuolleista.
Sinä, Jeesus, olet tullut kaikkia ihmisiä varten. Sinä
otat vastaan jokaisen, joka haluaa tulla sinun luoksesi.
Sinä kutsut niitäkin, jotka pyristelevät vastaan. Kun
sinä, Jeesus, kutsut minua, älä anna minun paaduttaa
sydäntäni.
Kiitos, Jeesus, että pidät meidät seurakunnan yhteydessä, huokaat meidän puolestamme Isälle, ja olet
opettanut meidät rukousyhteyteen kanssasi. Kiitos,
että annoit meille ehtoollisen lahjan uhraamalla itsesi.
Kiitos sanastasi, jonka valossa saamme kulkea kohti
iankaikkista kirkkauttasi.
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14.

päivä

❧

Elävä Jeesus, maailman valo, olit läsnä jo
maailman luomisessa ja sinun kauttasi on kaikki
luotu. Jeesus Kristus, olet Raamatun punainen
lanka.  
Kun ihminen lankesi syntiin, Isä Jumala valmisti
kauttasi pelastuksen ja syntien anteeksiantamisen.
Monet Vanhan testamentin henkilöt olivat esikuviasi
ja profeetat puhuivat tulostasi jo satoja vuosia ennen
kuin synnyit. Kun aika oli täyttynyt, Isä Jumala antoi
sinun syntyä maailmaan pelastukseksi kaikille
kansoille.
Saakoon evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta
tänäänkin tuoda toivoa, iloa ja lohdutusta ja olla
valona kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa.  
Ylistys ja kiitos Sinulle, Kaikkivaltias pyhä Jumala,
Isä, Poika ja Pyhä Henki.
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15.

päivä

❧

’’Lehmä ja emokarhu käyvät
yhdessä laitumella,
yhdessä laskeutuvat levolle
niiden vasikat ja pennut,
ja leijona syö heinää kuin härkä.’’
Jes. 11:7

Kukapa ei haaveilisi päivästä ilman väkivaltaa, riitelyä, ilkeämielisyyttä, kaksimielisyyttä. Mielikuva sylivauvasta äidin hellässä
sylissä, ympärillään ruoka, lämpö ja rakkaus, puhuu minulle Jumalan
rakkaudesta; siitä, kuinka Herramme ja Luojamme teki kaiken alussa
kauniiksi ja puhtaaksi!
Luomakunnassa ei kuitenkaan voida hyvin. Siellä saalistetaan ja
syödään pienemmät ja heikommat. Suurimmat valtaavat parhaat laidunmaat. Tämä on räikeintä luomakunnan pääksi asetetun ihmisen kohdalla.
Herramme antoi alussa käskyn viljellä ja varjella maata. Viljelyn kyllä
olemme suorittaneet, mutta varjelu unohtuu ihmisen ahneuden alle.
Raamattu lupaa meille vielä päivän, jolloin kaikki on hyvää, jolloin
”lehmä ja emokarhu laiduntavat yhdessä” ja jokainen luotu on sovussa
keskenään! Muistathan lupauksen, jonka Herra antoi meille vedenpaisumuksen jälkeen? Se on taivaalle ilmestyvä sateenkaari. Sateenkaari
kertoo Jumalan anteeksiannosta ja käsittämättömästä rakkaudesta
jokaista meitä kohtaan. Kiitän ja ylistän sinua, Herra!
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Pyyntö

’’Paljaille kukkuloille minä
puhkaisen jokia,
notkelmiin lähteitä.
Autiomaan minä muutan
vesilammikoiksi
ja kuivan hietikon
lähteiden maaksi.’’
Jes. 41:18

16.

päivä

❧

Jumala, joinakin päivinä työ, arkipäivän paineet
ja kaikki muu painavat minua alas. Olen väsynyt,
uupunut ja kyllästynyt. Niinä päivinä olen kuin kuiva
joenuoma, kuuma autiomaa. Fyysisesti, henkisesti ja
hengellisesti.
Jumala, sinä olet luvannut antaa minulle virkistyksesi.
Sitä minä janoan elämäni erämaassa.
Anna minulle virkistyksesi siunaus: anna ilo elää,
anna voima toimia, anna kiitollisuus sydämeen.
Puhkaise erämaahan jokia ja pisaroi kuivaan sieluuni
rakkautesi sanomaa. Anna minulle silmät nähdä ja
korvat kuulla kaikki hyvä, mitä sinä minulle annat.
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17.

päivä

Psalmi 84:4

❧ Jeesus, Vapahtajani. Kiitos, että saan

rohkeasti ja luottavaisesti tulla eteesi ja
alttarisi ääreen. Sydämeni täyttää kiitollisuus
siitä, että sinun luotasi olen löytänyt kodin,
turvallisen pesän, jonka turvaan ja lämpöön
käpertyä.  
Kiitos, että jokainen saa tulla luoksesi
sellaisena kuin on ja rakastat meitä jokaista
yhtä paljon, niin varpusta kuin pääskystäkin.
Kiitos, että saan kasvaa turvallisesti
rakkautesi varassa ja kokea kirkossasi
yhteyttä seurakuntaan.
Anna jokaisen tuntea rakkautesi ja
hyväksyntäsi ja rohkaise arintakin astumaan
kirkkoosi ja sinun loputtoman armosi ääreen.
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’’Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti.
Herran säädökset ovat lujat,
ne ovat oikeita kaikki.
Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta,
kalliimmat kuin kullan paljous,
makeammat kuin mesi,
maistuvammat mehiläisen hunajaa.’’

’’Sinun alttarisi luota
on varpunenkin löytänyt kodin,
pääskynen pesäpaikan,
jossa se kasvattaa poikasensa.’’

Psalmi 19:10–11

18.

päivä

❧

Kiitos, Jumala pyhästä ja puhtaasta sanastasi.
Anna sen vaikuttaa meissä, tuoda toivoa ja auttaa
elämän valinnoissa. Sanasi ilahduttaa sydämen.
Anna meille kasvava into tutkia sitä säännöllisesti.
Pyydämme, että myös tulevat sukupolvet
saavat vapaasti perehtyä sanaasi ja tunnustaa
nimeäsi. Me rukoilemme, että sanasi saisi synnyttää
uskon ja toivon heissä, jotka eivät sinua vielä tunne.
Anna sanasi kääntyä jokaisen äidinkielelle ja levitä
kaikkien kansojen keskuudessa. Kannusta meitä
tukemaan sanasi kylvöä kansojen keskellä. Rohkaise
meitä todistamaan sinusta siellä missä olemme.

25

19.

päivä

’’Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.’’
Psalmi 23:1

Psalmi 65:10–11

❧

Armollinen Jumalamme. Kiitos, että
tarjoat meille levon. Maailman kiireet ja maalliset
huolet vievät niin helposti mennessään. Yhteiskunta kutsuu suorittamaan, kilpailemaan ja pyrkimään aina vain parempaan ja parempaan.
Anna meidän muistaa Paavalin viisaat sanat,
ettemme kilpailisi missään muussa kuin
toistemme kunnioittamisessa. Anna meidän
muistaa, että sinun palvelemisesi on tärkeintä,
ei maallisten saavutusten tavoittelu.
Anna meidän muistaa hakeutua luoksesi, kun
olemme levon tarpeessa. Silloin kun tuntuu, että
maailma vaatii ja väsyttää, sinun luonasi saamme
levätä. Kiitos, että väsymättä kutsut meitä luoksesi
silloin, kun itse olemme niin väsyneitä, ettemme
enää löydä luoksesi lepäämään.
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’’Sinä pidät huolta maasta ja annat sille sadetta,
sinä teet sen hedelmälliseksi.
Jumala, sinun virtasi on vettä täynnä.
Sinä kasvatat sadon ihmisille,
pidät maasta huolen.
Sinä kastelet vaot, tasoitat kynnetyn pellon,
pehmität sen sateilla ja siunaat maan kasvun.’’

20.

päivä
päivä

❧

Isä meidän -rukouksessa rukoilemme Jumalalta:
”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen
leipämme.”
Ystäväni, muistammeko aina kiittää Isää Jumalaa
kaikesta hyvästä annista, mitä hän lapsilleen suo?
Muistetaan yhä enemmän! Kesä on näyttänyt erilaiset
puolensa. Kevät oli sateinen ja siemen saatiin vasta
myöhään kylvettyä peltoon. Kesä oli lämmin ja
sateeton. Syksyn alettua on vettä satanut kovinkin
runsaasti ja kylvömies murehtii pellolle pääsyä, saako
satoa sieltä lainkaan korjattua!
Isä meidän, siunaa edelleen Suomen maatamme ja
anna meille edelleen jokapäiväinen leipämme. Kiitos
auringosta ja sen suomasta lämmöstä, kiitos sateesta
ja syksystä. Siunaa ja varjele meitä joka hetki.  
Lue tai laula virsi 462 ’Soi kunniaksi Luojan’ ja kiitä!
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21.

’’Lukemattomat ovat tekosi, Herra.
Miten viisaasti olet ne tehnyt!
Koko maa on täynnä sinun luotujasi.
Niin merikin, tuo suuri ja aava -miten luvuton lauma siinä vilisee,
parvittain eläimiä, pieniä ja suuria!’’

päivä

Psalmi 31:3

Psalmi 104:24–25

❧

Luonnon monimuotoisuuden ympäröimänä ei voi kuin
ihmetellä, miten suunnattoman viisas sinä olet, Jumala,
kaiken Luoja. Ihmeteltävää on paljon yksityiskohdissa,
kuten eri lajien monimutkaisissa ja tarkoituksenmukaisissa
rakenteissa, muodoissa, suojaväreissä ja kiertokulussa sekä
tarkoituksenmukaisissa toiminnoissa, kuten soluhengityksessä ja kasvien yhteyttämisessä.
Ihmeteltävää riittää myös avaruuden äärettömyydessä
ja maailmankaikkeuden suuruudessa.  
Kiitos, Luoja, luonnon monimuotoisuudesta, kauneudesta
ja luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista. Auta meitä
muistamaan vastuumme, että osaisimme ja haluaisimme
pitää huolta koko luomakunnasta. Auta meitä elämään
kestävällä tavalla ja turvaamaan tuleville sukupolville ja
kaikille lajeille elinkelpoinen ympäristö.
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”Ole minulle kallio,
jonka suojaan saan paeta!”

22.

päivä

❧

Rakas taivaallinen Isä. Sinun suojaasi saamme
antaa itsemme silloin, kun ympäröivä maailma ja
sen ahdistavat asiat tuntuvat vaikeilta ja haastavilta,
silloin kun pelottaa.
Olet peruskallio, joka pysyy ja jonka turvallisiin koloihin
saamme suojautua. Voimme luottaa siihen, että sinä olet
meille kalliokilpenä.  
Sinun suojassasi olemme turvassa. Sinuun voimme
luottaa.
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23.

päivä

❧

’’Minä kaitsen itse lampaitani –etsin eksyneen ja tuon takaisin
laumasta harhautuneen,
minä sidon murtuneen jalan,
minä hoivaan uupunutta,
ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa.’’

Rakas Jeesus, Vapahtajani. Sinä
olet hyvä paimen ja pidät huolta meistä
kaikista, minustakin. Kiitos siitä. Tiedän,
että silloinkin, kun olen huomaamattani
kulkeutumassa omille teilleni, vedät minut
lempeästi takaisin luoksesi.
Kiitos, että rohkaiset minua, kun olen
väsynyt ja mieli maassa, ja hoidat, kun
olen haavoilla.
Paimennathan rakkaudellasi kaikkia
lampaitasi niin, että laumasi pysyisi koossa.
Älä anna meidän sulkea ketään laitumesi
ulkopuolelle, vaan auta meitä tukemaan
kaikessa toinen toisiamme.
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’’He ovat taimia minun
tarhassani,
minun kätteni työ,
jolla osoitan kirkkauteni.’’
Jes. 60:21

Hes. 34:15–16

24.

päivä

❧

Rakas Taivaallinen Isä! Anna
minun olla sinun taimenasi aina
syntymästä asti taivaan kotiin
siirtymiseen saakka. Kastele minua
virkistävällä sanallasi, aseta tukikeppejä heikon varteni tueksi ja karsi
pois huonot oksat ja lehdet.
Ole minun kanssani sellaisinakin
hetkinä, kun epäonnistun, teen vääriä
valintoja ja unohdan rakastaa lähimmäistäni. Anna minun silloinkin kasvaa
sinun valossasi ja kirkkaudessasi.
Anna siunauksesi myös omille kätteni
töille, jotta voisin olla viemässä sanaasi
ja rakkauttasi eteenpäin omassa
elämässäni.
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25.

päivä

❧

’’Israel saa asua turvassa,
Jaakobin jälkeläiset
omassa rauhassaan
viljan ja viinin maassa,
missä taivaskin tihkuu kastetta.’’
5. Moos. 33:28

Luoja, Kaikkivaltias! Kiitos siitä sadosta, jota olen
elämäni aikana saanut korjata. Kiitos valmiiksi tulleista
asioista, valmiiksi tehdystä työstä. Kiitos aikuiseksi
kasvaneesta jälkikasvusta, luomistyösi ihmeestä kaikissa
maailman lapsissa. Kiitos yrteistä parvekkeella, viljasta
pelloilla, lypsetyistä lehmistä ja perunoista kaupan
laarissa.
Jeesus Kristus, Vapahtaja! Sinä näet sen, mikä jäi
kesken tai meni väärin. Sinä näet taitamattomuuteni ja
saamattomuuteni, itsekkyyteni ja välinpitämättömyyteni.
Kiitos, että kaikessa siinäkin saan luottaa sinun meille
ristillä ansaitsemaasi anteeksiantamukseen.
Pyhä Henki, Eläväksi Tekijä! Auta tekemään ehjäksi se,
minkä olen rikkonut. Ohjaa näkemään lahjasi koko
arjessani. Opeta elämään Jumalan tahdon mukaisesti.
Pidä käteni Jeesuksen kädessä, pidä minut taivaan tiellä.

32

Ylistys

26.

päivä

❧

’’Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran,
Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme
ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee.’’

’’Kaikki luotusi tarkkaavat
sinua, Herra,
ja odottavat ruokaansa ajallaan.
Sinä annat, ja jokainen saa osansa,
avaat kätesi, ja kaikki tulevat
ravituiksi.’’

Psalmi 95:6–7

Psalmi 104:27–28

Kiitos Jumala, että saan puhua sinulle. Vaikka
oletkin kaikkivaltias Jumala, meille sinä olet myös
rakastava Isä. Saan lähestyä sinua rukouksessa
luottavasti kuin lapsi isäänsä. Saan kertoa sinulle
iloni ja suruni, toiveeni ja unelmani.
Kiitos, että saan ristiä käteni iltaisin ja aamuisin,
päivisin ja yönkin hetkellä. Saan rukoilla sinua
ajatuksissani, vaikka keskellä kiireistä automatkaa.
Kiitos, että jokainen rukoukseni on sinulle tärkeä
ja arvokas. Kiitos, että rukouksessa en ole koskaan
yksin. Rukouksessa olen turvassa sinun kädelläsi.
Herra, mitä elämäni eteeni tuokaan – anna minun
muistaa rukoilla sinua.
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27.

päivä

❧

Ylistys sinulle, Jumala. Sinä olet
antanut meille elämän ja ylläpidät sitä.
Sinä ravitset kaikki, kasvit, eläimet ja
ihmiset. Olet järjestänyt kaiken hyvin.
Kiitos ruoasta, joka vahvistaa
ruumiimme. Muistuta meitä hyvyydestäsi
ja siitä, että annat meille jokapäiväisen
leipämme. Opeta meitä myös jakamaan
yhteisestä leivästä.
Kiitos, että sinun sanasi ja rakkautesi
ravitsevat myös henkemme.
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28.

päivä

❧

’’Libanonin rikkaus saapuu luoksesi,
sypressit, puksipuut, vuorimännyt,
kaunistamaan minun
pyhäkköni paikkaa.
Tämän jalkojeni sijan
minä korotan kunniaan.’’
Jes. 60:13

Pyhä Kaikkivaltias! Koko maa huutaa kunniaasi
kesäisessä loistossaan. Syksyn ruska, sateet ja sato
hihkuvat sinulle kiitosta. Talven luminen kirkkaus,
ritisevä jää ja lotiseva loska laulavat ylistystäsi.
Kevään herkkä, hauras kauneus kuiskaa kutsua
kiittämään ja kunnioittamaan sinua, Pyhä Kolmiyhteinen
Jumala; Luoja, Lunastaja ja Ylläpitäjä.
Anna minulle rakkautta koko luomakuntaasi kohtaan.
Anna minun yhdessä luomakunnan kanssa ylistää sinua,
joka elät ja hallitset aina ja ikuisesti.
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’’Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaankansi kertoo Hänen teoistaan.
Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle.
Ei se ole puhetta, ei sanoja,
ei ääntä jonka voisi korvin kuulla.
Kuitenkin se kaikuu kaikkialla,
maanpiirin yli merten ääriin.
Hän on tehnyt sinne majan auringolle.’’
Psalmi 19:2–5

❧

29.

päivä

Rakas Jumala, sinä olet luonut maailman, jonka
näemme ympärillämme. Maailma, joka on meiltä vielä
salattu, on myös kättesi töitä. Kiitos, että poikasi
Jeesuksen Kristuksen lunastuksen kautta meillä on
lupaus siitä toisesta maailmasta. Siitä, jota emme näe,
mutta jonne monet rakkaamme ovat jo menneet ennen
meitä. Ilman uskoa iankaikkisesta elämästä ja jälleennäkemisen riemusta ei meillä olisi toivoa. Kiitos Herra,
että kerran saamme riemuita taivaassa yhdessä
rakkaittemme kanssa.
Joskus kun katselen iltataivasta, kohti koko taivaanrannan värjäävää aurinkoa, tunnen olevani yhtä luomakunnan kanssa. Hengitän, katson ja kuuntelen. Luonto
ylistää ääneti sinun tekojasi. Jumala, sinä olet tässä,
nyt ja ikuisesti!
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30.

päivä

❧

Pyhä Kaikkivaltias, rakas
Taivaallinen Isä. Elämäni jokainen päivä
on ollut sinun kädessäsi. Sinä johdatat,
sinä kannat. Auta minua näkemään
siunauksesi siinäkin, mikä elämässäni
tuntuu vaikealta. Kiitos siitä, että
kärsivällisyytesi riittää yli
kiittämättömyyteni. Siunaa koko
olemisesi voimalla minua, rakkaitani,
sukulaisiani, naapureitani.
Kiitos, että koko maailma on
sinun käsissäsi.
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’’Iloiten te saatte lähteä matkaan,
ja onnellisesti te pääsette perille.
Vuoret ja kukkulat riemuitsevat
teidän edessänne,
ja kaikki metsän puut taputtavat
käsiään.’’

’’Siunattu, joka panee turvansa Herraan!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.
Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä.
Vaikka tulee kuiva vuosi,
ei sillä ole mitään hätää,
silloinkin se kantaa hedelmää.’’

Jes. 55:12

Jer. 17:8

31.

päivä

❧

Pyhä Kolmiyhteinen! Minut on kastettu sinun
omaksesi. Kuljen elämäni taivalta sinun siunaamanasi.
Kiitos yhteydestä, jonka jaamme seurakunnassamme.
Ilo ja kiitos täyttävät sydämeni. Toisten rukoukset
kantavat minua vielä senkin jälkeen, kun en itse enää
osaa tai jaksa rukoilla.
Ole siunaamassa kotiani. Siunaa jokainen lähtöni
ja tuloni, nyt ja aina. Tätä kaikkea 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
● Päivärukous
● Iltarukous
● Rukous päivän päättyessä
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
rukouksen ja hiljentymisen merkiksi.
Virsi tai laulu
Voit laulaa, lukea tai kuunnella
virren tai hengellisen laulun.
Psalmi
Voit lukea Psalmeja esimerkiksi
järjestyksessä, yhden 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.

