Sanomakellojen soidessa
Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jota vietetään sanomakellojen soiton yhteydessä.
Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen.
Rukoushetki voidaan viettää kirkossa, kotona tai muualla.
Rukoushetken aikana voidaan sytyttää muistokynttilöitä.

Virsiehdotuksia
– alkuvirsi (rukoushetken rakenteen kohta 1): 396, 621, 626 tai 631
– vastaus (kohta 5) tai rukousjakson edellä (kohta 7): 273 tai 275
– päätösmusiikki (kohta 10): 341, 388 tai 555

Johdantosanat
Rukoushetken rakenteen kohta 2.

Rakkaat ystävät. Jeesus kutsuu luokseen väsyneitä ja murheellisia. Hän sanoo: »Tulkaa
minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.» (Matt.
11:28.)

TAI
Rakkaat ystävät. Olemme kokoontuneet kuuntelemaan sanomakelloja. Muistamme nyt
NN:ää, joka on poissa keskuudestamme. Hiljennymme ja pyydämme Jumalalta lohdutusta
suruun ja voimaa elämään.

Psalmi
Rukoushetken rakenteen kohta 3.

Jumalan edessä mieleni hiljenee,
hän antaa minulle avun.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Ps. 62:2–3

TAI
Minä saan aina olla luonasi,
sinä pidät kädestäni kiinni.
Sinä johdatat minua tahtosi mukaan,
ja viimein sinä nostat minut kunniaan.
Taivaassa minulla on sinut,
sinä olet ainoa turvani maan päällä.
Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy,
Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
Ps. 73:23–26
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Pieni kunnia
Kunnia Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina,
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Raamatunluku
Rukoushetken rakenteen kohta 4.

Room. 8:38–39

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään
nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään
luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme.

Joh. 6:37–40

Jeesus sanoo:
»Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee,
minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan
täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä,
jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät
kaikki. Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen
elämä. Viimeisenä päivänä minä herätän hänet.»
Joh. 14:1–6

Jeesus sanoo:
»Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni
kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille
asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan
teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne minne
minä menen.»
Tuomas sanoi hänelle: »Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea
tien?» Jeesus vastasi: »Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten
kuin minun kauttani.»

Rukousjakso
Rukoushetken rakenteen kohta 8.

Rukous
1.

Suuri Jumala, laupias Isä. Olemme edessäsi kuoleman koskettamina. Sinä annat elämän
ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois NN:n. Hänen
paikkansa kotona on nyt tyhjä, mutta mieleemme nousevat monet muistot. Herra, ole
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meitä lähellä ja auta turvautumaan sinuun. Sinä olet suurempi kuin surumme. Ota meidät
hoitoosi sellaisina kuin olemme: itkevinä, väsyneinä ja katkerinakin. Tuomme eteesi
viime päivien koettelemukset, ahdistukset ja kuolemanpelkomme.
Me kiitämme sinua yhteisistä vuosista ja kaikesta, mitä NN oli meille. Kiitämme siitä,
mikä rohkaisee meitä elämään. Auta meitä kasvamaan sen läpi, mikä aiheutti ristiriitoja,
niin etteivät ne jäisi kuluttamaan mieltämme. Kiitos siitä, että Kristuksen tähden annat
anteeksi kaiken sen, missä olemme tehneet väärin. Uupumuksen keskellä me kiitämme
sinua niistä ihmisistä, jotka ovat eläneet mukana surussamme. Muista meitä
murheessamme ja auta edessä olevissa käytännön tehtävissä.
Jumala, sanasi vakuuttaa, että sinä tiedät, mitä me kaipaamme. Huokauksemmekin
tulevat sinun korviisi. Tähän lupaukseen luottaen pyydämme: kuule nyt myös hiljainen
rukouksemme.
(hiljaisuus)

Kellojen soitto hiljentää mielemme ja suuntaa ajatuksemme sinua kohti, Herra.
Uskomme NN:n sinun käsiisi. Anna Poikasi Jeesus Kristus turvaksemme elämässä ja
kuolemassa. Auta meitä uskossa ja toivossa kulkemaan kohti Isän kotia, jossa saamme
yhdessä kaikkien omiesi kanssa ylistää Vapahtajaamme. Jumala, kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen tähden.
2.

Jumala, taivaallinen Isä. Lohduta meitä, jotka nyt suremme NN:n kuolemaa. Vahvista
meitä voimallasi ja tue Hengelläsi. Lähetä lohdutuksen enkeli vierellemme. Auta meitä
jakamaan murheen ja kaipauksen tuska, tukemaan toisiamme ja näkemään surunkin
keskellä sinun huolenpitosi. Rohkaise meitä uskomaan siihen, että elämä ei pääty
kuolemaan vaan jatkuu sinun luonasi ikuisessa valossa.
Jumala, sanasi vakuuttaa, että sinä tiedät, mitä me kaipaamme. Huokauksemmekin
tulevat sinun korviisi. Tähän lupaukseen luottaen pyydämme: kuule nyt myös hiljainen
rukouksemme.
(hiljaisuus)

Jumala, meistä tuntuu vaikealta luopua NN:stä, vaikka tiedämmekin, että hän on päässyt
lepoon kaikista huolista, vaivoista ja tuskista. Ota hänet vastaan. Lohduta ja vahvista
meitä ja auta meitä kaikessa turvautumaan sinuun nyt ja aina. Kuule meitä Poikasi
Jeesuksen Kristuksen tähden.
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