
Rauhan polku -kynttilähartaus 

Tarvikkeet, valmistautuminen: 

5-10 kpl esim. erivärisille pahveille liimattuja raamatunlauseita rauhasta. (ks. lopusta). Jos polku 

toteutetaan ulkona, kortit kannattaa laittaa muovitaskuun tai laminoida. 

5-10 kpl lasipurkkia tai lyhtyä, joihin tuikkukynttilä. Asetetaan kunkin raamatunlauseen lähelle. 

Kori, kyniä, paperia, mahdollisuus kirjoittaa esirukous. 

Mikäli toteutetaan sisällä, CD-soitin ja rauhallista musiikkia. 

Rukoushetki 

Laulu tai virsi 

Esim. virsiä: 918 Rauhan Herra; 600 Hyvyyden voiman; 923 Silmäni aukaise 

Kynttiläpolulle 

Lähdetään kulkemaan omassa rauhallisessa tahdissa kynttiläpolkua sisällä (tai ulkona). Ohjaaja laittaa 

soimaan rauhallista taustamusiikkia. 

Kun kaikki ovat kiertäneet polun ja kirjoittaneet esirukouksensa, palataan yhteiseen rinkiin. 

Raamatunluku 

Rauha on Raamatun keskeisiä lupauksia. Rauha-sana esiintyy Raamatussa yli 300 kertaa. 

Raamatullisessa kielenkäytössä rauha, shalom, ei merkitse vain sodan tai väkivallan poissaoloa. Se 

tarkoittaa kokonaisvaltaista eheyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja mielenrauhaa. 

Jeesus sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma 

antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27). 

Hiljainen mietiskely 

Rukous,  

Rukoillaan myös osanottajien jättämien esirukousten puolesta. Huom! Mikäli esirukouksissa on 

nimiä, niitä ei mainita. Mikäli rukouksia on paljon, ohjaaja valitsee muutaman. 

”Jumala Isämme, rukoilemme sinua. Rukoilemme rauhaa tähän maailmaan, rukoilemme rauhaa Lähi-

itään, rukoilemme rauhaa Eurooppaan, rukoilemme rauhaa omaan kotimaahamme. Kuule meitä. 

Jeesus Vapahtajamme, rukoilemme sinua. Anna anteeksi väärät sanamme ja tekomme, kaiken, millä 

olemme rikkoneet rauhaa suhteessa toiseen ihmiseen. Tuo rauhasi tyynnyttämään 

levottomuutemme. Kuule meitä. 

Rukoilemme jätettyjen esirukousten puolesta… 

Herra, kuule kaikki nämä rukoukset, jotka luettiin ja kuule jokainen kirjoitettu tai sydämessä 

huokaistu rukous. Anna luottamus sinuun ja sinun mahdollisuuksiisi. Kuule meitä.” 

Isä meidän -rukous yhdessä. 

Siunatkoon meitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. (+) 

 



Laulu tai virsi 

Esimerkiksi virsi 979 Tulkoon tie sinua vastaan 

 

Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Jumalaa ja toinen toistanne iloiten. Rauhan Jumala kulkekoon teidän 

kanssanne nyt ja aina. Aamen. 

 

(ks. alla 16 kpl rauha-aiheisia raamatunlauseita, joista voit valita 5-10 sopivinta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herra kääntäköön kasvonsa sinun 

puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. 

4. Moos. 6:26 

 

 

 

 

 

Rauhassa menen levolle ja 

nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin 

olet minun suojani, minä saan elää 

turvassa.  

Ps. 4:9 

 

Herra antaa voiman kansalleen, 

rauhalla hän kansaansa siunaa.  

Ps. 29:11 

 

 

 

Karta pahaa ja tee hyvää, pyri 

sopuun, rakenna rauhaa!  

Ps. 34:15 

 

Parempi leipäkannikka ja rauha kuin 

juhlapidot ja riita.  

Snl. 17:1 

 

 

Minä kadotin onneni päivät, 

unohdin, millaista on elää rauhassa. 

Val. 3:17 

 

Sillä lapsi on syntynyt meille, poika 

on annettu meille. Hän kantaa 

valtaa harteillaan, hänen nimensä 

on Ihmeellinen Neuvontuoja, 

Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, 

Rauhan Ruhtinas. Jes. 9:5 

 

 

Ja vanhurskauden hedelmänä on 

oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen 

luottamus, turvallisuus, joka kestää 

iäti.  

Jes. 32:17 

 

Jeesus sanoi hänelle: »Tyttäreni, 

uskosi on parantanut sinut. Mene 

rauhassa.»  

Luuk. 8:48 

 

Olen puhunut teille tämän, jotta 

teillä olisi minussa rauha. 

Maailmassa te olette ahtaalla, mutta 

pysykää rohkeina: minä olen 

voittanut maailman.» Joh. 16:33 

 

 

 

 



Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha 

teille! Niin kuin Isä on lähettänyt 

minut, niin lähetän minä teidät.» 

Joh. 20:21 

 

Pyrkikäämme siis rakentamaan 

rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.  

Room. 14:19 

 

Hän tuli julistamaan rauhaa teille, 

jotka olitte kaukana, ja rauhaa 

niille, jotka olivat lähellä. 

Ef. 4:3 

 

 

Itse rauhan Herra suokoon teille 

rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra 

olkoon teidän kaikkien kanssa. 

2.Tess. 3:16 

 

Sen surevien huulille minä annan 

ylistyksen hedelmän. Minä annan 

rauhan, rauhan lähelle ja kauas – 

sanoo Herra – ja minä parannan 

heidät.  

Jes. 57:19 

 

 

Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa 

totta toisillenne! Jakakaa oikeutta 

totuuden mukaan, niin että rauha 

vallitsee keskuudessanne.  

Sak. 8:16 

 

 

 

 

 

 

 


