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Las en

RUKOUSMATKA
Rakas Taivaan Isä, kiitos että 
rakastat minua ja olet ottanut 
minut lapseksesi.  

Auta minua rakastamaan ja 
tottelemaan sinua. 

Auta minua rakastamaan muita 
niin kuin sinä rakastat minua.  

Pyydän anteeksi syntejäni. Pese 
minut puhtaaksi.  

Ylistän sinua koko sydämestäni! 

Jeesus, olet Herrani ja haluan 
seurata sinua. Muuta minua 
haluamallasi tavalla.
Täytä minut Pyhällä Hengelläsi. 
Haluan tietää suunnitelmasi 
minun elämälleni.

Auta minua toimimaan aina 
oikein ja armollisesti.

Auta minua tuomaan sinulle 
kunniaa ja kutsumaan muita 
seuraamaan sinua.

Rukoilen Jeesuksen nimessä. 
Aamen.

 ARMO

RAKKAUS

 MYÖTÄTUNTO

 PARANNUKSENTEKO

 YLISTYS
 SITOUTUMINEN

 JUMALAAN  
LUOTTAMINEN

 VAIKUTTAMINEN

 OPETUSLAPSEUS

 VALTA JUMALALTA
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Vertaus kadonneesta lampaasta  Luuk. 5:1-7 | Katsokaa, 
kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme 
saaneet Jumalan lapsen nimen. –1. Joh. 3:1

Kertomus Abrahamista  1. Moos. 12:1–5 | Rakasta Herraa, 
Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä 
on käskyistä suurin ja tärkein.  – Matt. 22:37–38

Laupias samarialainen  Luuk. 10:25–37 | Minun käskyni 
on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut 
teitä. – Joh. 15:12

Vertaus armottomasta palvelijasta  Matt. 18:21–35 
| Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni 
anteeksi. – Psalmi 51:4

Jouluevankeliumi  Luuk. 2:1–20 | Minä kiitän sinua, Herra, 
koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi. – Psalmi 9:2

Pietari ei ollut täydellinen  Luuk. 22:54–62 | Jos joku 
tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. – Luuk. 9:23

Lohduttaja  Joh. 14:15–31 | Antakaa Hengen täyttää itsenne. 
– Ef. 5:18

Jeesus ja lapset  Matt. 18:1–6 | Me saimme katsella hänen 
kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli 
täynnä armoa ja totuutta. –Joh. 1:14

Saul tarsolaisesta tulee Paavali  Apt. 9:1–22 | Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa 
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. – Matt. 28:19

Sokea Bartimaios  Mark. 10:46–52 | Sen tähden Jumala 
on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia 
muita nimiä korkeamman. –Fil. 2:9
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