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Hetkittäin tuntee olevansa aivan pimeässä, sumussa, ilman valoa tai toivoa. Jollekulle pimeys 
tarkoittaa Jumalan poissaoloa, Jumalasta erossa olemista, Jumalan selän taakse joutumista. 

 
Veisasimme sunnuntaina virren Vielä, Herra, kutsut meitä. En ole koskaan oikein pitänyt siitä. 
Olen suvainnut sen veisaamista, kun sitä on joku ehdottanut. Nyt ensi kerran se tuntui oikeasti 
rukoukselta, jolla on merkitystä. Se ei ollut vain sanoja ja säveliä peräkkäin. 

 
”Vielä, Herra, kutsut meitä, vielä Sanaa saarnataan. Vielä vyötät väsyneitä, vielä muistat heikot 
maan. Siitä kiitos sinulle, Jumalamme, Isämme, Poika sekä Henki Pyhä, nyt ja iäisesti yhä.” 

Rukoilemme kaikkien riskiryhmiin kuuluvien puolesta. Anna heille ihmisiä, jotka kysyvät vointia 
ja auttavat. Rukoilemme sairastuneiden puolesta. Paranna ja armahda. Tue heitä, jotka ovat 
huolissaan. Rukoilemme läheisensä menettäneiden puolesta. Lohduta surevia. 

”Armotyösi näillä mailla, Herra, aina säilytä, ettei synti myrkyn lailla meitä täällä näännytä. Liitä 
nuoret joukkoosi, sulje armohelmaasi. Säästä heidät pahimmalta, auta turvaan myrskyn alta.” 

Säästä meidät kulkutaudilta, anna voimia kestää rajoitukset. Anna nuorille ja aikuisille 
ymmärrystä noudattaa ohjeita. Anna meille kärsivällisyyttä ja viisautta. 

”Anna seurakunnallesi uskallusta, uskoa. Kuule huudot heikkojesi, aika nyt on vakava. Siunaa 
paimeniamme, näytä suunta laumalle. Hoida meitä niin kuin lasta, estä Suomi hukkumasta.” 

Anna luottamusta tulevaisuuteen. Vahvista uskoa ja toivoa. Me pelkäämme, rohkaise meitä. 
Anna kaikille viisautta ja järkeä. 

Rukoilemme voimia kaikille seurakuntien päättäjille ja työntekijöille, joilla on monenlaisia huolia 
kannettavanaan. Kiitos heistä, jotka rohkaisevat muita. 

”Anna, Herra, kansallemme vastuullinen hallitus. Suojaa rauha kotiemme, kuule köyhän rukous. 
Tiedämme, vain kestävään ohjaat meidät elämään kautta kalliin Jeesuksemme. Soikoon kiitos 
Herrallemme!” 

Rukoilemme maamme päättäjien puolesta. Kiitos siitä, että kansamme johdossa ovat järkevät 
ihmiset, jotka kunnioittavat laillisuutta ja jokaisen perusoikeuksia. Anna kaikille päättäjille 
viisautta ja yhteisvastuun tuntoa. 

Pyydämme sairaanhoidolle kestävyyttä: Jumala, auta meitä tekemään osamme, jotta 
sairaaloissa henkilökunta jaksaisi ja pysyisi terveenä. Anna meidän oppia tästä ajasta 
sellaista, joka kantaa tulevaisuudessa. 

 
Pyydämme Jumalan armoa, ikävöimme Jumalaa ja ikävöimme hänen yhteyteensä. 

 
Sumussa pienikin valonkajo tai -tuikku korostuu. Samoin pienikin ystävällinen ääni tai lempeä 
katse tulee tärkeämmäksi silloin, kun olo on epävarma ja täynnä huolta. 

Silloin siihen pitää luottaa ja siitä hakea voimaa. 
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Tuo valonkajo edustaa hyvyyttä. Tai se voi kertoa siitä, että Jumala on olemassa. Hän ei hylkää. 
Elämä on elämisen arvoista. Jumalan selän takana on silti vielä lähellä Jumalaa. 

Näissä tilanteissa saa ottaa kiinni niistä pienistä hetkistä, kun on nähnyt pimeässä 
valonkajon, kokenut kylmässä lämpöä tai yksinäisyydessä katseen tai tuntenut 
huolenpitoa. 

Pimeästä, kylmästä tai yksinäisestä paikasta on myös hyvä hakeutua etsimään valoa, 
lämpöä, ääntä ja katsetta. 

Niin kuin me teemme tänään: jokaisessa puhelussa, jokaisessa viestissä, jokaisessa 
videossa. Voisiko se olla armoa? 

Mistä sinä voisit saada elämääsi toivoa? 
 

Mikä voi sinulle olla se valonkajo, kynttilän haparoiva liekki, joka kertoo, että Jumala on, 
olemassa, jossain, kuitenkin? 


