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Tervehdys 

1 Paavalilta, joka Jumalan tahdosta on kutsuttu välittämään evankeliumia ja lohtua kaikille 

niille, jotka koronan takia ovat joutuneet hajaannukseen. Jumalan, meidän Isämme, ja 

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. 2 Siunattu on meidän Jumalamme, 

laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa 

vaikeuksissamme ja kantaa meidät läpi kärsimystemme.  

Kehotus esirukoukseen 

3 Ensiksi rohkaisen teitä rukoilemaan ja anomaan. Rukoilkaa ja kiittäkää kaikkien ihmisten 

puolesta, kuninkaiden, presidenttien ja pääministerien puolesta – kaikkien, joilla on valtaa. 

4 Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle. 5 Kehotan teitä, veljet ja sisaret, 

olemaan yksimielisiä. Älkää jakaantuko eri leireihin, vaan pysykää yksimielisinä 

rukouksessa ja viranomaisten linjausten noudattamisessa. Niissä on viisaus, joka voi 

pelastaa henkiä ja tehdä teidät tartunnasta tahrattomiksi. 

Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa 

6 Olen kuullut monien teistä joutuneen pelon orjiksi. Pelon, joka karkottaa, tuhoaa ja 

kutistaa rakkauden. 7 Mutta pelolla ei ole valtaa todellisen rakkauden ilmestyessä. Pelko on 

katoavaisuuden alainen ja rakkaus hävittää sen. 8 Olen varma siitä, ettei elämä eikä 

kuolema, ei virus eivätkä pörssiromahdukset, ei eristys eikä vapaus, ei propaganda eikä 

pastapula eikä mikään muu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi 

Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. 9 Hänessä asuu täydellinen rakkaus ja 

hänen ristinkuolemansa kautta pelko on menettänyt valtansa.  

Etsikää toisten etua 

 10 Kaikki on luvallista – mutta kaikki ei ole hyödyksi. 11 Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei 

rakenna yhteiskuntaa. 12 Älkää etsikö omaa etuanne vaan toisten parasta. 13 Älkää 

herättäkö toisissa pahennusta matkustamalla lomalle. Älkää kutsuko ystäviänne juhliin vain 

koska olette 69-vuotiaita eikä päivälliselle tule enempää kuin 499 henkeä. 14 Minäkin yritän 

aina noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suostun sen esivallan ja asiantuntemuksen 

alaisuuteen, jonka Herra näinä aikoina on meille antanut. 15 Kukkaisen saippuan ja 

desinfioivan käsidesin ansiosta jokainen voi näin olla Kristuksen tuoksu ympäristölleen. 
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Rakkauden tie 

1 Haluan uudelleen pyytää teitä pysymään yksimielisinä ja kunnioittamaan toinen toistanne. 

2 Meillä, jotka olemme vahvoja ja terveitä, on velvollisuus auttaa heikkoja kantamaan 

kuormiaan, emmekä saa ajatella itseämme. 3 Pyrkikää rakkauteen. Rakkaus on 

kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei etsi omaa etuaan eikä katkeroidu. 4 Ajatelkaa 

tätä ennen kuin hamstraatte vessapaperia tai kipulääkettä. Autuaampi on antaa kuin ottaa 

ja iloista antajaa Jumala rakastaa. 5 Yhdentekevää, oletko yli 70-vuotias vai opiskelija, 

eristetty vai vapaa, immuuni vai viruksen kantaja. Kristuksessa me kaikki olemme yksi. 

Kaikki kuulumme samaan ruumiiseen. 

6 Ei lukiolainen voi sanoa ravintoloitsijalle: ”Minä en tarvitse sinua” eivätkä 

keskisuomalaiset helsinkiläisille: ”Me emme tarvitse teitä”. 7 Jos yksi ruumiinjäsen kärsii, 

kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän 

ruumiin jäsen. 



Kansa nurisee 

8 Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopuneet siitä kaipauksesta, joka teillä ennen 

oli. Vain joitakin kuukausia sitten joukossanne oli monia, joilla olivat vaivoinaan stressi ja 

ylitäydet kalenterit. 9 Monet huokasivat silloin Herran puoleen toivoen, että Herra antaisi 

enemmän aikaa lepoon ja pyhäpäivän rauhaan. 10 Nyt se mahdollisuus on joillekin teistä 

annettu, mutta te harmistutte ja pitkästytte ja nurisette kuin Israelin kansa autiomaassa, 

vaikka Herra huolehtii teistä sekä mannalla että armolla. Saatavillanne on jopa jaksoja 

Herran Jeesuksen Kristuksen elämästä Netflixissä ja ylistyslauluja Youtubessa. 11 Pitäkää 

huolta, että tulette toimeen keskenänne ja käyttäkää aikanne oikein. 12 Tahdon myös 

korostaa, kuinka tärkeää on olla nuutumatta fyysisesti. Hengelliset harjoitukset ovat kaikin 

tavoin hyödyllisiä, mutta myös ruumiin harjoitukset ovat omalla tavallaan hyödyllisiä. 

Iloitkaa Herrassa 

13 Niin, sanon teille: käyttäkää oikein se aika, joka on teille annettu. 14 Antakaa Hengen 

täyttää teidät ja puhukaa toisillenne – parvekkeilta ja ikkunoista – virsin, lauluin ja 

psalttarein. 15 Iloitkaa Herrassa – helistäen ja rumpua lyöden, huuliharppua ja Spotifyta 

soittaen. 16 Vielä kerran sanon teille: iloitkaa Herrassa ja kiittäkää Herraa niistä ihmisistä, 

jotka nyt taistelevat – eivät lihaa ja verta olevia olentoja vastaan, vaan aikaa, virusta ja 

valeuutisia vastaan. 17 Kiittäkää Herraa heistä ja rukoilkaa heidän puolestanne. Rukoilkaa 

lakkaamatta, hellittämättä rukoilkaa. 
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Ylösnousemuksen toivo 

1 Suljen teidät kaikki rukouksiini, teidät joiden ruumis tai sielu tällä hetkellä kärsii. Te, jotka 

yskitte, te, joilla on nuha tai särkyä tai kuumetta. 2 Veljiäni ja sisariani, jotka ovat 

menettäneet läheisensä, muistutan evankeliumin voimasta, jota en häpeä; Me julistamme 

Kristusta, joka on noussut kuolleista. 3 Se, mitä teille sanon, on salaisuus, mutta se on se 

toivo, joka meidän uskonnossamme on. Sillä niin kuin Kristus heräsi kuolleista, tulemme 

myös me heräämään hänen kanssaan. Se toivo ei petä meitä. 

Paavalin toive jälleennäkemisestä 

4 Aikeenani oli matkustaa teidän luoksenne avustamaan teitä tänä vaikeana aikana, 

rohkaisemaan ja tietoa jakamaan, mutta koska rajat ovat kiinni ja olen itse viime päivinä 

tuntenut flunssan oireita, pysyn kotona. 5 Kaipaan teidän tapaamistanne, mutta olen varma 

siitä, etteivät teitä oikeastaan vahvista minun sanani, vaan Herran omat sanat: minun 

armoni riittää teille. 

Loppusanat 

6 Kirjoitan teille nyt suurin kirjaimin omakätisesti: Älkää enää tervehtikö toisianne pyhällä 

suudelmalla. Ei, vaan totisesti on oikein välttää sitä nyt. 7 Menen jopa niin pitkälle, että 

pyydän teitä rajoittamaan kättelyitä kokoontumistenne rauhantervehdyksissä. 8 Tulee aika, 

ja se on pian täällä, kun nämä tavat voidaan jälleen ottaa käyttöön ja silloin me syleilemme 

toisiamme riemuiten, mutta siihen saakka me rakkaudesta sisariamme ja veljiämme 

kohtaan säilytämme etäisyyden. 9 Tervehtikää kaikkia pyhiä, etenkin niitä joita levottomuus 

painaa. Armo teille kaikille. 
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