
 
 
 

                   

Hartaus: Minä Jumalan rauhan välittäjänä 

Raamatunluku: Fil. 4:6-7 

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan 

tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, 

niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 

Sananen: 

Rauha on teema, joka toistuu Raamatussa useaan otteeseen. Hepreankielisille juutalaisille Shalom -

tervehdys, eli rauhan toivottaminen, oli tapa tervehtiä muita päivittäin. Vanhassa Testamentissa korostettiin 

myös yhteiskunnallisen rauhan merkitystä, sillä Israelin kansa koki historiansa aikana monia konflikteja ja 

Uudessa Testamentissa Jeesus julisti rauhantekijät autuaaksi. Äsken luetussa raamatunkohdassa taas pu-

hutaan mielenrauhasta. 

Rauha on selkeästi jotain, jota Jumala toivoo meille luoduilleen. Silti maailma on täynnä rauhattomuutta. 

Konfliktit ja väkivalta estävät yhteiskunnallista rauhaa tapahtumasta, mutta usein myös mielenrauhan saavut-

taminen on mahdotonta, jos oma perusturvallisuus ei ole taattu. Me Suomessa olemme ehkä niin tottuneet 

rauhaan, että on vaikea ajatella tilannetta, joka olisi jotain muuta. Silti täällä pohjoisessakin on ihmisryhmiä ja 

yksilöitä, jotka elävät rauhattomuudessa ja epävarmuudessa. Mitä me voisimme tehdä, jotta kaikki voisivat 

elää rauhassa? 

Oletko miettinyt, että rauha voisi olla myös elämäntapa? Elämällä tavalla, joka kunnioittaa muita, kuluttamal-

la kohtuullisesti ja säästämällä luontoa, voimme elää rauhassa toistemme, luonnon ja kauempana olevien 

läheistemme kanssa. Näin voisi toteutua myös Jumalan tahto; rauha kaikille ihmisille. Mieti hetken aikaa, 

miten voisit omassa elämässäsi levittää rauhaa ympärillesi. Olisiko mahdollista, että voisit olla Jumalan rau-

han välikappale? 

(Hartauden lopuksi voidaan rukoilla, joko yhdessä aiemmin mietittyjen asioiden puolesta tai Fransiscus As-

sisilaisen rukous.) 

Franciscus Assisilaisen rukous 

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale, 

niin että sinne, missä on vihaa, toisin rakkauden, 

missä loukkausta, toisin anteeksiannon, 

missä epäsopua, toisin yksimielisyyden, 

missä erehdystä, osoittaisin totuuden, 

missä epäilystä, auttaisin uskoon, 

missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen, 

missä pimeyttä, loisin sinun valoasi, 

missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen. 

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon 

etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, 

hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia, 

pyytää rakkautta kuin rakastaa muita, 

sillä antaessaan saa, 

kadottaessaan löytää, 

unohtaessaan saa anteeksi, 

kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään. 

Hartaus on julkaistu Changemaker-verkoston Rauhan tekijät -materiaalissa, josta löytyy tietoa, toiminnallisia 
harjoitteita sekä hartauksia rauhateemasta. 

http://77.240.19.22/~rauha/wp-content/uploads/2017/12/Changemaker_Rauhan-tekijat_web.pdf

