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Johdanto
Tämän kirjasen tarkoituksena on toimia apuvälineenä ja ideapankkina 
rukouselämän rikastamisessa. Se soveltuu hyvin erityisesti pienryhmien  
kokoontumiseen. Jos olet jo mukana pienryhmässä, voitte hyödyntää 
tässä kirjasessa mainittuja ideoita yhteisissä rukoushetkissänne. Voit 
myös vapaamuotoisesti kutsua ihmisiä luoksesi rukoilemaan, rukoilla 
perheesi kanssa, ystäväsi kanssa tai vaikka palveluryhmän/tiimin kesken 
ja hyödyntää kokoontumisessa näitä ideoita. 

Harjoitteita ja ideoita voi luonnollisesti kokeilla myös yksityisissä  
rukoushetkissä.

Rukouksessa on ennen kaikkea kyse Jumalasuhteen avaamisesta ja 
ylläpitämisestä. Rukous on vuorovaikutteista yhteyttä Jumalan kanssa. 
Siksi on tärkeää pyrkiä rauhoittumaan sisäisesti ja olla avoin kuulemaan 
Jumalan ääntä ja kokemaan hänen läsnäoloaan.

Rukouksen maailma on laaja ja monipuolinen. Siksi on hyvä kokeilla 
myös uusia tapoja rukoilla, erilaista rukousympäristöä, rukoilla erilaisten 
ihmisten kanssa ja myös tilanteissa, joissa ei aiemmin ole rukoillut.

Voit ja voitte tietenkin hyödyntää ideoista haluamianne ja myös  
haluamallanne tavalla.

Siunattua rukousmatkaa
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Valitse 3-5 konkreettista asiaa, joista tänään olet kiitollinen Jumalalle. 
Voit esimerkiksi poimia tilanteita ja asioita kuluneelta viikolta. Jos olet 
ryhmässä, voitte myös halutessanne jakaa nämä 3-5 tilannetta/asiaa 
toisillenne. Sitten kiittäkää Jumalaa henkilökohtaisesti tai yhdessä.

Mitä nämä konkreettiset asiat kertovat Jumalasta? Millainen hän on? 
Pohdi vaikkapa jokaiselle kiitosaiheelle erikseen adjektiivi kuvaamaan 
Jumalaa. Nyt voitte ylistää Jumalaa näiden adjektiivien kautta, joko hen-
kilökohtaisesti tai yhdessä. 

Lopuksi voitte vaikka instrumentaalista musiikkia taustalla käyttäen viipyä 
Jumalan hiljaisessa palvomisessa hetken aikaa, esimerkiksi 10 minuuttia. 
Tässä on hyvä huomioida ihmisen kehollisuus, ja antaa läsnäolijoille va-
paus rukoilla haluamassaan asennossa. Jollekin esimerkiksi seisominen 
auttaa syventymään rukoukseen, toiselle lattialla makaaminen.

Kiitos – Ylistys – Palvonta
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Rentouttava rukous
Mene makaamaan esimerkiksi sängylle tai lattialle ja laita vaikka halu- 
tessasi jotain rentouttavaa musiikkia soimaan (esim. instrumentaali- 
ylistystä). Kynän ja paperin ottaminen viereen voi olla viisas varotoimi. 

Hengittele rauhassa ja avaudu Pyhän Hengen vaikutukselle.

Alkuvaiheessa saattaa tulla mieleen kaikenlaisia tekemättömiä töitä tai 
muita ajatuksia. Niiden kirjoittaminen lyhyesti ylös voi olla helpottavaa, 
tällöin pystyt ehkä antamaan itsellesi helpommin luvan päästämään 
niistä irti / siirtämään myöhemmäksi. 

Riippuen ajatuksista, joita mieleen pulpahtelee, voi olla myös paikallaan 
muistuttaa itseäsi (tai kiittää Isää) asemastasi hänen lapsenaan. Olet 
rakastettu, sovitettu ja arvokas Jumalan lapsi, juuri sellaisenaan. Arvosi, 
identiteettisi ja asemasi tulee häneltä, voit olla levollisella mielellä. 

Rauhoitu ja hiljenny tietoisesti. Hengittele. 

Jumala on siinä, lähellä. Ole vaan. Jos Pyhä Henki nostaa jotain pintaan, 
alkaa esimerkiksi parantamaan sinua sisäisesti, anna sille aikaa ja tilaa. 
Jos koet hänen puhuvan jotain tärkeää, voit kirjoittaa sen ylös. Mutta 
jatka levollista ja rauhallista hengittelyä, läsnä olemista. 

Mielenkiintoinen näkökulma rukoukseen:
”Rukous ei ole niinkään sanoja, vaan se on rukoilijan tietoista olemista 
Jumalan huomion ja rakkauden kohteena” 
Arkkipiispa Tapio Luoma
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Raamattu 
rukouksen  
tukena

Sen lisäksi, että Raamattu opettaa meille rukouksesta, se toimii myös 
rukouksen apuvälineenä. Raamatun lukemiseen yhdistetty rukous auttaa 
soveltamaan Raamattua omaan elämään ja syventää suhdetta Jumalan 
kanssa. Raamatun lukemiseen on hyvä aina yhdistää rukous, jotta luettu 
teksti voisi vaikuttaa omaan elämään. Seuraavat vaiheet voivat auttaa 
Raamatun lukemisen ja rukouksen yhdistämisessä:

1.  Pyydä Jumalaa puhumaan Raamatun tekstin kautta juuri sinulle.
2. Lue Raamatun kohta ajatuksella läpi ja mieti tekstin pääsanomaa.
3.  Pyydä Jumalaa auttamaan tekstin pääsanoman soveltamisessa  
 omaan elämääsi.
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	 ›	Mitä teksti sanoo juuri minulle tai mitä ajatuksia teksti herättää  
  ryhmässä?
	 ›	Mitä teksti haluaa minun tai meidän sanovan Jumalalle? Se voi olla  
  ajatuksia, pyyntöjä, kiitosta, kunnioitusta tai hiljaisuutta.
	 ›	Jatka kokoamalla ajatuksiasi. Pohdi kaikkea mitä nousi mieleesi tai  
  kosketti sisintäsi: kaipaukset, pyynnöt, ilot, muistot, oivallukset.
	 ›	Voit jakaa ajatuksia oman pienryhmäsi kanssa tai kirjoittaa niistä  
  henkilökohtaista rukouspäiväkirjaa.

Raamatusta löytyy myös suoraan rukouksia erilaisiin elämäntilanteisiin. 
Näihin on hyvä tarttua silloin kun on vaikea löytää omia sanoja

Kiitos- ja  

ylistysrukoukset

Ps. 103: 1-5

Ps. 108: 2-5

Ps. 111: 1-4

Ilm. 4:8,11

Raamatun lupauksia  

rukouksen tueksi

Joos. 1: 7-9

2. Aik.7:14

Ps. 92:13-16

Matt. 6:33
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Esirukous  
Pyhän Hengen  
ohjauksessa

Erityisesti tätä harjoitetta on helpompi kokeilla ensin  
henkilökohtaisessa rukoustilanteessa.

1. Varaa aikaa esirukoukseen.

2. Pyydä Pyhää Henkeä johdattamaan sinua rukouksessa.

3. Ala rukoilemaan sen ihmisen tai asian puolesta mikä  
 sydämellesi tuli. Rukoile rauhassa ja sen aikaa, kun  
 rukousta ”nousee” / tuntuu sopivalta.

4. Kun rukousta ei enää ”nouse”, voit hiljaisen tauon  
 kautta tai suoraan siirtyä seuraavaan aiheeseen mikä  
 sydämellesi tuli tai tulee. Jatka rukousta taas sen aikaa,  
 kun koet Pyhän Hengen ”nostavan” / tuntuu sopivalta.

5. Voit jatkaa samaan tapaan niin kauan kuin aiheita ja  
 rukousta nousee. 
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Kuunteleva rukous 

Menkää 3-4 hengen ryhmiin ja rukoilkaa jokaisen puolesta vuorotellen. 
Yhden vastuulla voisi olla rukouksen lomassa ottaa kellosta aikaa ja  
kertoa kun sopimanne aika on käytetty. 

Esimerkki ajankäytöstä:
	 ›	3min siunataan kuuntelevalla rukouksella (hiljaa) yhtä ryhmän  
  henkilöä.
	 ›	Rukouksen jälkeen 2min aikana kerrotaan asiat, joita rukouksessa  
  nousi mieleen (esimerkiksi kysymys, raamatunpaikka, kuva, laulu).
	 ›	Toistetaan sama kuvio seuraavan puolesta rukoiltaessa
  4 hengen ryhmässä tähän harjoitteeseen menee noin 20min.

Voitte toki tehdä ryhmäkoon ja aikataulutuksen haluamallanne tavalla,  
mutta yleensä pienehkö ryhmä toimii tässä harjoitteessa paremmin. 
Isomman pienryhmän voi jakaa osion ajaksi useampaan rukousryhmään.
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kirjoittamalla  
tai piirtämällä

Tehkää useampi erillinen paperi, niin että niihin on riittävästi tilaa  
kirjoittaa ja piirtää. Varatkaa kyniä riittävästi. Aiheita on hyvä olla  
useampi kuin on rukoilijoita.

Voitte esimerkiksi rukoilla Turun puolesta, ja laittaa papereille  
seuraavat aiheet (tämä on esimerkki): 
1. Seurakunnat
2. Perheet
3. Yrittäjät/työpaikat
4. Media
5. Kulttuuri ja taide
6. Kaupungin päättäjät

Jos haluatte esimerkiksi pienryhmässä rukoilla toistenne puolesta (tai 
vaikkapa toistenne työ/opiskelupaikan ihmisten puolesta),  
voitte kirjoittaa jokaisen ryhmäläisen nimellä oman paperinsa.

Aloittakaa rukoilu. Kiertäkää rauhassa eri papereiden kohdalla ja  
kirjoittakaa tai piirtäkää rukouksenne.

Rukous
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Rukous lähetystyön puolesta 
– seurakuntamme rukouskohteet kartalla

ESPANJA:  

Markku ja Vappu Viljanen,  
urbaanit katoliset ja ateistit

URUGUAY:  

Seurakuntien yhteys  
ja suhteet suomalaisiin

Ehdotuksia saavuttamattomista kansoista rukouskohteiksi:
Burkina Faso: Samuen kieltä puhuvia on 10 000. Rukoillaan heille Raamatun  
käännöstä. Seurakuntalaisemme Virpi Ouattara on ollut lähetystyöntekijänä  
laatimassa kielen kirjoitusasua.
Afar-heimo: Paimentolaiskansa Etiopiassa, 1,876,000 (kaikkiaan maailmassa  
2,791,000	kolmessa	maassa),	uskonto	islam	ja	kansan	islam,	kristittyjä	0,01%,  
työntekijätarve 37 henkeä. https://joshuaproject.net/people_groups/11486/ET



THAIMAA:  

Nordblomien perhe ja  
urbaanit buddhalaiset

SAKSA:  

Janne Honkasalon  
lähetysmatkat

Unkarin juutalaiset

Japani: Japanilaiset ovat suurin saavuttamaton kansanryhmä, uskonto shin-
tolaisuus ja buddhalaisuus, evankelisia kristittyjä 0,3%. Japania puhuu 125,851,000 
(48	eri	maassa),	Japanissa 120,723,000, Suomessa	1100, tarve	työntekijöistä	 
*yksistään Japaniin 2414 henkeä. https://joshuaproject.net/languages/jpn
Pohjois-Korea: Vainotut kristityt Lisäksi olemme rukoilleet Pohjois- 
Korean vainottujen kristittyjen puolesta ja Avainmedian mediatyön puolesta.



Tunnin rukous 5min/teema

1. YLISTYS

Erota rukouksen alussa aikaa pelkkään Jumalan ylistämiseen. Lähde  
liikkeelle erityisestä aiheesta: Jumalan uskollisuus, armo, voima ym.  
Kehitä aihetta ylistyksen kestäessä.

2. ODOTUS

Ylistyksen jälkeen hiljennä mielesi. Ajattele vain Jumalaa. ”Jumalan 
odottaminen vaatii kaiken keskittymisemme. Se ei ole torkkumista tai 
ajatusten harhailua, vaan harjoitusta, joka vaatii valppaan mielen.”
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3. TUNNUSTUS

Tunnustaminen on oman tilan vilpitöntä tunnistamista ja kertomista 
Jumalalle. Tunnusta kaikki tietoiset synnit Jumalaa tai lähimmäisiäsi vas-
taan. Tutki mielessäsi toimiasi ja tekojasi nähdäksesi mahdollisia virheitä 
tai laiminlyöntejä. Tunnusta, että tarvitset Jumalan johdatusta ja apua.

4. RUKOUS RAAMATUNPAIKKOJEN POHJALTA

Lue katkelma Uudesta testamentista, Psalmeista tai Sananlaskuista.
Pyydä Jumalaa siunaamaan lukemasi raamatunpaikka hengelliseksi 
ravinnoksesi.

5. VALVOMINEN

Rukoile ajankohtaisen hengellisen tilanteesi puolesta. Rukoile tärkeim- 
pien ajankohtaisten maailman tapahtumien ja evankelioimistyöhön  
liittyvien kiireellisten tarpeiden puolesta.

6. ESIRUKOUS

Valmistaudu esirukoukseen huolellisesti. Käytä esirukouksessasi neljää 
avainkohtaa: Pyydä Jumalaa lähettämään työntekijöitä, avaamaan ovia 
näille työntekijöille, siunaamaan heitä työn hedelmillä ja lähettämään 
varoja työn laajentamiseen ja kehittämiseen.

7. HENKILÖKOHTAISET PYYNNÖT

Pyytäminen on se osa rukousta, jossa anomme itsellemme, omaan  
elämäämme liittyviä asioita. Henkilökohtaisen aineellisen tai hengellisen  
siunauksen pyytäminen ei ole epäraamatullista. Ks. esim. Jabesin rukous  
(1.Aik.4:9-10: ”Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni;  
jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta...”).  
Määrittele Jumalalle tarpeesi. Rukous ei saisi koskaan olla niin epä- 
määräinen, ettemme itsekään muutaman hetken päästä muista, mitä 
olemme rukoilleet. Perustele tarpeesi Jumalalle: selitä Hänelle, miksi  
haluat vastausta tähän pyyntöön. Varmista, että motiivisi ovat oikeat.
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8. KIITOS

Kiitä hengellisistä siunauksista. Tuo kiitoksessa Jumalalle takaisin 
Häneltä saamasi hengelliset siunaukset. Kiitä Jumalaa myös ”etukäteen” 
asioista, joita odotat Hänen valmistavan. Kiitä Jumalaa ainakin yhdestä 
sellaisesta asiasta, mitä et maininnut edellisellä kerralla.

9. LAULU

Keskeytä rukoushetkesi laulaaksesi Herralle. Laulaminen on enemmän 
kuin vaihtelun tuomista rukoukseen. Se on myös hengellinen taisteluase.

10. MIETISKELY

Mietiskelyn tarkoituksena on nähdä ja ymmärtää Jumalaa ja Hänen 
suunnitelmiaan. Mitä todella uskon Jumalasta? Miten Raamatun opetus 
Jumalasta voisi enemmän muokata elämääni? Miten se, mitä tiedän 
Hänestä, voi vaikuttaa päivittäiseen elämääni enemmän? Valitse aihe, 
jota tutkit mielessäsi eri raamatunpaikkojen ja kokemusten pohjalta.

11. HILJAINEN KUUNTELEMINEN

Kuunteleminen eroaa odotuksesta siten, että keskityt odottamaan  
Herralta Hänen mahdollista puhettaan tai ohjeitaan. Rukouksen tulisi olla 
vuoropuhelua, ei yksinpuhelua. Voit hiljaisuuden aikana kysyä Jumalalta 
erityisiä, konkreettisia kysymyksiä. Ole valmiina kirjoittamaan muistiin 
mieleesi tulevia ajatuksia.

12. YLISTYS

Päätä rukoushetkesi ylistyksellä, jolla myös aloitit sen. Ylistä rukouksesi 
lopussa Jumalan valtasuuruutta ja viisautta. Kiitä siitä, että Hän on  
kuullut esittämäsi rukoukset. Tunnusta painokkaasti, että uskot Jumalan 
olevan luotettava.
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Rukoushetken tarkoitus:

Päämääränä on se, että rukoushetki kattaa koko Isä meidän -rukouksen 
siten, että se on inspiraation lähteenä kunkin henkilökohtaisesti ääneen 
rukoillen käsittelemälle Isä meidän -rukouksen osalle. Jotta Pyhä Henki  
ohjaisi rukousta ja rukouksessa orientoiduttaisiin Jumalaan, jokainen 
voi hiljaa mielessään pyytää, että Pyhä Henki ohjaa rukousta ennen kuin 
aloittaa oman ääneen rukoilemisen.

Toimintamalliehdotus: 

1. Kukin osallistuja rukoilee vuorollaan yhdestä Isä meidän -rukouksen  
 teemasta omin sanoin.
2. Aluksi voi sopia, ketkä rukoilevat Isä meidän –rukouksen inspiroimina  
 ylistys-, kiitos- ja rukousaiheista ja päättää järjestyksen. Tämän voi  
 toteuttaa myös vapaasti siten, että Isä meidän -rukouksen ylistys-,  
 kiitos- ja rukousaiheet tulevat kaikki katetuiksi. Järjestys voi  
 luonnollisesti olla Isä meidän–rukouksen mukainen tai siitä voidaan  
 poiketa, jos koette sen toimivaksi.
3. Kunkin osallistujan rukouksen aihe on vain yksi Isä meidän 
 –rukouksen teema, johon keskittyminen ei vaadi pitkää ja  
 monipolvista rukousta. Jos tämä toteutetaan pienessä ryhmässä,  
 silloin useamman kierroksen kautta rukous käydään läpi. Tässäkin  
 ideana se, että yhdellä kertaa kukin rukoilee vain yhdestä Isä meidän  
 –rukouksen teemasta.
4. Rukoushetken päättää yhteen ääneen rukoiltu Isä meidän –rukous  
 kuten se on Raamattuun kirjoitettu.

Isä meidän -rukous pienryhmässä  
(tiiviisti toteutettuna 5-10 min., mahdollisuus käyttää enemmänkin aikaa)
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Isä meidän, joka olet taivaissa! 

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.  

Tapahtukoon sinun tahtosi  

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä  

meidän jokapäiväinen leipämme.  

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,  

niin kuin mekin annamme anteeksi niille,  

jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. 

Äläkä saata meitä kiusaukseen,  

vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima  

ja kunnia iankaikkisesti. 

Aamen.

Matt. 6:9-13
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Elämän piiri
Kukaan meistä ei omista sattumalta tai vahingossa niitä ihmissuhteita 
mitä meillä on. Jokaisen ihmisen elämässä on piiri, vaikutusala, johon 
voimme ulottaa rukouselämäämme.

Sisältä ulos (Snl.4:23 ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä 
elämä lähtee.”) Voimme aloittaa rukouksen oman sydämemme puolesta. 
Pyytää Jumalaa puhdistamaan, vapauttamaan ja parantamaan meitä. 
Tuoda kaikki asenteemme ja motiivimme hänen eteensä. Antaa hänen 
tutkia meitä ja tehdä haluamiaan muutoksia. 
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Seuraavaksi voimme tuoda hänen eteensä kaikista läheisimmät ihmis-
suhteemme. Ne ihmiset, joiden kanssa eniten olemme tekemisissä. 
Voimme rukoilla heidän puolestaan ja pyytää Jumalalta viisautta toimia 
näissä suhteissa hänen haluamallaan tavalla. 

Voimme siunata kotiamme, että Jumalan läsnäolo saisi vaikuttaa siellä, 
että kodissamme olisi rakkauden ja rukouksen ilmapiiri ja ihmiset  
voisivat kokea siellä olevansa siunattuja. Voimme laajentaa rukoustamme 
ja siunata naapureitamme ja asuinaluettamme. 

Voimme tuoda muita vaikutusalassamme olevia ihmisiä Jumalan  
kasvojen eteen, myös niitä joita ei ensiajatuksella tulisi ehkä mieleen 
(esimerkiksi lähikaupan myyjä, samoilla bussivuoroilla kulkeva vanhus, 
työpaikan esimies tai koulun opettaja). 
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Ideoita ja inspiraatiota
Rukoillaan toistemme puolesta ringissä,  

vaikkapa niin että siunataan aina  

vasemmalla puolella olevaa ja rukoillaan  

hänen rukousaiheittensa puolesta

Jakaudutaan rukoilemaan pienemmissä ryhmissä,  

esim. pareittain tai kolmen hengen ryhmissä

Kuvien hyödyntäminen (voi auttaa esimerkiksi  

tunteiden ilmaisussa, omasta menneisyydestä  

kertomisessa, unelmista kertomisessa) 

Poimintoja viime päivien uutisista

Rukouskävely lähiössä,  

keskustassa tai luonnon keskellä
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Raamatun kirjan (esimerkiksi Galatalaiskirjeen tai 

Efesolaiskirjeen) pohjalta kiittäminen ja rukoileminen. 

Kaikilla Raamatun kirja auki edessä ja sen pohjalta  

vapaata kiitosta ja rukousta. 

Yhteinen rukousvihko, joka vuorotellen itse kullakin ru-

koiltavana ja/tai kirjoitettavana kokoontumisten välissä.  

WhatsApp-ryhmä rukousta varten

Videopuhelut

60-60 kokeilu (sovellus: Soul Revolution – sixty sixty, 

kirja: John Burke – Mielen muutos)

www.hengellisetrytmit.com
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