
 

Kolehdista voi ilmoittaa seuraavalla tekstillä: 
 
Merimieskirkko kohtaa merenkulkijoita satamissa, mutta myös mukana laivalla kulkien. 
Satama- ja laivakuraattorit kohtaavat kaiken maalaiset merenkulkijat ja keskustelutuen 
lisäksi avustavat monenlaisissa käytännön asioissa. Koska varsinkin viime keväänä 
laivoista pääsi tuskin ollenkaan maissa käymään, on ulkopuolinen kohtaaminen 
merimieskirkon työntekijän kanssa ollut erityisen arvokas. Tätä lähimmäisen työtä 
saamme olla tänään tukemassa. 
 

 

 

Ehdotus päivän rukoukseksi ja esirukoukseksi 

 

Päivän rukous 

Isä 

Kiitämme ja ylistämme sinua pojastasi Jeesuksesta, jonka olet antanut meille 
ystäväksemme ja pelastajaksemme. 
Vahvista uskoamme, toivoamme ja rakkauttamme. 
Rohkaise meitä luottamaan, että hänen rakkautensa ympäröi meitä aina. 
Auta meitä tekemään hyvää ja välttämään pahaa. 
Pyhitä meidät. 
Anna Pyhän Henkesi johdattaa ja vahvistaa meitä vaarojen hetkillä. 
Suojele kaikkia, jotka ovat meille tärkeitä – niin tässä lähellä kuin kaukana olevia. 
Ja saata meidät turvallisesti matkamme määränpäähän – Jeesuksen Kristuksen, 
Herramme kautta. 
Aamen 
(katolista merenkulkijoiden rukousta mukaillen Jaakko Laasio) 

 

  



Esirukous 

 
Kiittäkäämme Jumalaa, maailmankaikkeuden luojaa 
luomakunnan yhteydestä ja ykseydestä, 
elämän lahjasta ja osastamme luomisen jatkumisessa, 
kyvystä nähdä luovasti ja taidosta kehittyä. 
Kiitämme myös merenkulun maailmasta, 
 joka luo yhteyttä maiden ja kansojen välille. 
 
Herra kuule rukouksemme 
Armollinen Herra, kuule rukouksemme 
 
Kiitämme maan ja meren annista ja laivoista, jotka tuovat niitä meille, kiitämme 
jokaisesta, joka työskentelee apua tarvitsevien hyväksi. 
Kiitämme kaikista heistä, joiden työstä hyvinvointimme riippuu, 
kiitämme merenkulkijoista, jotka ovat jättäneet kotinsa ja kotiseutunsa palvellakseen 
meitä muita, 
kiitämme merenkulun taidosta ja sitä auttavista laitteista 
kiitämme kaikista, jotka työskentelevät merenkulun piirissä. 
 
Herra kuule rukouksemme 
Armollinen Herra, kuule rukouksemme 
 
Rukoilemme Pyhän Hengen johdatusta päättävissä asemissa oleville, 
rukoilemme ihmiselämän pyhyyden tiedostamista, 
rukoilemme turvallisuudesta vastaavien puolesta. 
Rukoilemme koulutuksen ja sosiaalipalvelujen parissa työskentelevien puolesta. 
 
Herra kuule rukouksemme 
Armollinen Herra, kuule rukouksemme 
 
Rukoilemme arkisissa toimissa työskentelevien merenkulkijoiden puolesta, 
rukoilemme varjelusta työn vaaroilta. 
Tue heidän perheitään pitkinä eron ja kaipauksen aikoina. 
Rukoilemme merenkulkijoiden parissa tehtävän kirkon työn puolesta, 
kaiken eri kulttuurisista, uskonnollisista ja aatteellisista taustoista lähtevän hyvän työn 
puolesta 
ja kaikkien eri tehtävissä toimivien kristittyjen puolesta. 
 
Herra kuule rukouksemme 
Armollinen Herra, kuule rukouksemme 
 
Luojamme ja isämme, rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka lähtevät ansaitsemaan 
merille elantonsa ja palvelemaan sinua. 
Siunaa heitä. Siunaa kaikkia, jotka huolehtivat merenkulkijoiden tarpeista. Auta meitä 
asettamaan kaikki toivomme sinuun ja löytämään siten Sinusta vahva toivon ankkuri. 
Anna meidän niin maalla kuin merellä täyttyä sinun rauhastasi. 
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta 
Aamen 
(anglikaanisen merimieskirkon, Mission to Seafarersin, rukouskalenterin esirukousta 
mukaillen Jaakko Laasio) 

 


