Rukousehdotuksia
•

Rukoile, että Jumala voisi osoittaa sinulle, kuinka voit pysyä hänessä.

•

Rukoile, että Jumala voisi antaa sydämeesi rakkautta niitä kohtaan, jotka eivät
vielä tunne Jeesusta.

•

Ylistä Jumalaa siitä, että ilo on vanhurskauden hedelmä.

•

Rukoile, että Jumala voisi antaa sinulle rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen.

•

Pyydä, että Herra opettaisi sinua maksamaan pahan hyvällä. Rukoile erityisesti
niiden tiettyjen tilanteiden puolesta, joissa sinun pitäisi oppia maksamaan paha
hyvällä.

•

Pyydä Jumalaa antamaan sinulle voimaa olla ystävällinen kaikkia kohtaan, niin
perheen jäseniä kuin vihamiehiäsikin kohtaan.

•

Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle, kuinka voit osoittaa hyvyyttä perheesi jäseniä sekä Kristuksessa olevia sisaria ja veljiäsi kohtaan.

•

Rukoile, että Jumala voisi tehdä sinusta uskollisen pienissäkin asioissa. Kerro
hänelle niistä pienistä asioista, joissa sinun täytyy oppia olemaan uskollinen.

•

Pyydä Jumalaa opettamaan sinua olemaan lempeä.

•

Pyydä Jumalaa auttamaan sinua vihaamaan tämän maailman asioita ja antamaan sinulle rakkautta häneen, yksin häneen. Kerro hänelle niistä asioista,
joita sinun tulisi oppia vihaamaan.

•

Rukoile seurakunnan nuorten puolesta, että he voisivat löytää ilonsa Kristuksen seuraamisesta. Rukoile oman seurakuntasi nuorten puolesta nimeltä mainiten.

•

Rukoile, että raamatullinen luomisoppi maailman luomisesta kirjaimellisesti
kuutena peräkkäisenä päivänä voisi saada suurempaa jalansijaa ja painoarvoa.

•

Rukoile kaupunkimissioiden puolesta ympäri maailman.

•

Rukoile seurakuntien maailmanlaajuisen yhtenäisyyden puolesta. Rukoile, että
seurakunnan toimintatapoja ja -periaatteita kunnioitettaisiin ja että sen tehtävään sitouduttaisiin syvemmin. Rukoile seurakunnan jäsenille nöyryyttä, jotta
voimme yksimielisesti alistua Jumalan tahtoon ja johdatukseen sekä seurakunnan yhdessä tekemiin päätöksiin.

•

Rukoile San Antoniossa pidettävän pääkonferenssin 60. yleiskokouksen puolesta. Rukoile edustajien puolesta sekä niiden päätösten puolesta, joita siellä
tehdään. Rukoile, että Pyhä Henki voisi johtaa jokaista päätöstä.

•

Rukoilkaa, että herätys ja uudistus voisivat saada sijaa kaikkialla maailmassa
(ks. ”Revival & Reformation” osoitteessa www.revivalandreformation.org).

Kymmenen rukouksen päivää
7.–17.1.2015 -kampanja

Henkilökohtaiset hartaudet

Kysymyksiä:

Sen lisäksi, että kokoonnutte yhdessä rukoilemaan, viettäkää myös henkilökohtaista aikaa Jumalan kanssa rukouksessa näiden kymmenen rukouksen päivän aikana. Alla on listattu päivittäiset raamatunpaikat sekä joitakin
kysymyksiä, jotka voivat tehostaa henkilökohtaista hartausaikaa. Lukemalla ja rukoilemalla nämä raamatunpaikat läpi henkilökohtaisesti kokemuksestasi yhteisissäkin rukouskokouksissa tulee rikkaampi.

• Muistuttaako tämä raamatunpaikka jostakin, mitä Jumala on tehnyt sinun hyväksesi? Ylistä häntä siitä.

Päivä 1: Kristuksessa pysyminen
Lue Joh. 15:1–17.
Päivä 2: Rakkaus
Lue 1. Joh. 4:7–21.

• Muistuttaako se sinua jostakin Jumalan luonteenpiirteestä? Ylistä häntä
siitä, kuka hän on.
• Tuoko tämä raamatunpaikka mieleesi jonkin synnin, jota et ole tunnustanut? Älä pelkää tunnustaa sitä. Yksityiset synnit on hyvä tunnustaa
yksityisesti, ja julkisesti kannattaa tunnustaa vain julkiset synnit. Kiitä
Jumalaa siitä, että hän antaa syntisi anteeksi, kuten 1. Joh. 1:9 vakuuttaa. Hän antaa sinulle voiton synneistäsi.

Päivä 3: Ilo
Lue Hab. 3:17–19 & Jes. 12.

• Paljastaako tämä raamatunpaikka elämästäsi jotakin, mikä sinun tulee
luovuttaa Jumalalle? Luovuta tuo elämäsi alue hänelle.

Päivä 4: Rauha
Lue Joh. 14:25–31 & Matt. 6:25–34.

• Paljastaako se jotakin, jota haluaisit Jumalan opettavan sinulle? Pyydä
Jumalaa opettamaan sinua.

Päivä 5: Kärsivällisyys
Lue Luuk. 23:26–43.
Päivä 6: Ystävällisyys
Lue Fil. 2:1–11.
Päivä 7: Hyvyys
Lue Room. 12:9–21.
Päivä 8: Uskollisuus
Lue Hepr. 11:1–11.
Päivä 9: Lempeys
Lue Jaak. 3:13–18 & Kol. 3:12–17.
Päivä 10: Itsehillintä
Lue Matt. 4:1–11.
Päivä 11: Hengessä vaeltaminen
Lue Ef. 5:1–2; 8–21.

• Puhuuko raamatunpaikka jostakin sellaisesta, jota haluaisit saada elämääsi, jos sinulla vain olisi voimaa? Kerro siitä Jumalalle ja pyydä hänen voimaansa.
• Puhuuko raamatunpaikka jostakin sellaisesta, jonka haluaisit nähdä toteutuvan perheesi tai ystäviesi elämässä? Kerro siitä Jumalalle.
• Onko Jumala puhunut sinulle erityisesti jonkin tämän päivän raamatunpaikassa olleen jakeen välityksellä? Kerro se Jumalalle. Kirjoita se
muistiin.

