
Maailmanlaajuinen rukous- ja paastopäivä 13.1. 2021 

 
Ylistys: Jumala on voittoisa! Hän on se, joka kukistaa täysin vihollisen, 

valloittaa ja voittaa. 
1 Aik. 29:11, Ps. 44:3-8, 1 Kor. 15: 54-57 

Hiljainen tunnustus: 1 Joh. 5:3-4 

Kiitos: Ps. 118:15-17 

Esirukous: Ps. 45:5 

Uskovat: 2 Kor. 2:14 (KR 1992) Seuratkoon ____ aina Kristusta ja antakoon hän kiitoksen Jumalalle, joka johtaa 
häntä aina Kristuksen voittosaatossa ja antaa ____ levittää kaikkialla Kristuksen tuntemisen tuoksua. 

Kaikille uskoville lapsille, oppilaille, opettajille, hallintovirkailijoille ja koulujen henkilökunnille: 
Rakastakaa toisianne ja olkaa kestäviä Sinussa. 
Olkoon he täynnä Hengen hedelmää. 
Olkaa suolana ja valona, olkaa rohkeita evankeliumin jakamisessa. 
Saakoot he kokea sinun siunauksesi, opastuksesi, viisautesi, varustuksesi ja suojasi. 
Muuta: - - -  

Ei uskovat: Room. 10: 9 (KR 1992) Tunnustakoon ____ suullansa, että Jeesus on Herra ja uskokoon hän 
sydämessään, että Jumala on herättänyt sinut kuolleista, Herra, ja olkoon ____ pelastuva. 

Koulut: Room. 16:20 (KR 1992) Sinä, Herra, rauhan Jumala, olet pian murskaava Saatanan jalkojemme alle ____ 
koulussa/yliopistossa! 

Voitto on sinussa, Herra! Anna voitto lapsillemme, oppilaille, opettajille, hallintovirkailijoille ja koulujen 
henkilökunnille: 

pelon, yksinäisyyden, epätoivon, toivottomuuden, ahdistuneisuuden ja itsetuhoisten ajatusten yli, 
vihan, katkeruuden, vihamielisyyden, vääryyden, ilkeyden, juoruilun, syrjäytymisen ja väkivallan yli, 
sairauksien, riippuvuuksien, väärinkäytön, kiusaamisen, itsensä vahingoittamisen ja laiminlyönnin yli 
sekä väärän opetussuunnitelman, vihollisen valheiden ja sekaannuksen yli. 
Muut: - 
Jeesuksen nimessä otamme takaisin kaikki viholliselle annetun maan ____ koulussa! 
Siunaamme lapsia, oppilaita, opettajia, hallintovirkailijoita ja henkilökuntaa siellä:  
hengellisellä heräämisellä, syntien tunnustamisella, parannuksen teolla ja herätyksellä, ennalleen 
asettamisella, pelastuksella, sovituksella, totuudella, viisaudella, arvostelukyvyllä/ tarkkanäköisyydellä, 
oivaltamisella, ohjauksella, rohkeudella, varustuksella, suojelulla, taidoilla, enenevillä kyvyillä ja 
ymmärryksellä. 
Muut: - 

Äidit rukouksessa: Anna Herra vastauksia rukouksiimme siten, että Sinun valtakuntasi laajenee ja Sinä saat 
kunniaa ja kiitosta! Lisää MIP-järjestön jäseniä, Herra, ja peitä kaikki maailman koulut rukouksella. Lisää 
tukijoitamme, jotta voimavaroja voidaan kehittää ja jakaa enemmän maailmanlaajuisesti. Suojaa MIP-järjestöä 
pitämällä se puhtaana ja yksimielisenä. Olkoon läsnäolosi niin todellinen jokaista rukoilevaa äitiä kohtaan, että 
se vetää heitä lähemmäksi ja lähemmäksi Sinua ja jakaa rukouksen voiman toisten kanssa. 

Siunaus: Ps. 20:5-9 


