JUMALA ON MEIDÄN Voimamme
Maailmanlaajuinen rukous - ja paastopäivä - 12. tammikuuta 2022
Ylistys—Jumala on meidän voimamme: sellainen, jolla on tahdon, luonteen, mielen tai järjen lujuus; voima
vastustaa sotajoukkoja/ pakkoa/ väkivaltaa
Herra on kuningas! Mahti on hänen viittanaan, hän on vyöttäytynyt, kietonut vyötäisilleen voiman! Maanpiiri
on lujalla perustalla, se ei horju. Psalmi 93:1
Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. 1. Aik. 16:27
Osoita mahtisi, Jumala, pidä voimassa se, mitä olet tehnyt hyväksemme.Psalmi 68:29
Kun huusin sinua, sinä vastasit, annoit sydämeeni voimaa ja rohkeutta. Psalmi 138:3

Tunnustus

Vahvistakoon Herra näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun
Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. 1. Tess. 3:13

Kiitos
Mutta minä laulan sinun voimastasi ja ylistän sinun uskollisuuttasi joka aamu, sillä sinä olet turvani, pakopaikka hädän
päivänä. Psalmi 59:17

Esirukous
Lapsemme
Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.Luuk. 10:27

Uskovien koulut, oppilaat/opetushenkilökunnat/työntekijät
Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Psalmi 105:4

Epäuskoisten koulut, oppilaat/opetushenkilökunnat/työntekijät
Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet
pelastuva. Room. 10:9

Koulun huolenaiheet
Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima. 1. Aik.16:28 Hengellinen herääminen, herätys,
jota ohjaavat raamatulliset arvot ja korkeat moraaliset periaatteet, turvallisuus, muut...

Rukoilevien äitien/ MIP huolenaiheet
Mutta minä laulan sinun voimastasi ja ylistän sinun uskollisuuttasi joka aamu, sillä sinä olet turvani, pakopaikka hädän
päivänä. Jumala, minun voimani, sinulle minä laulan, sillä sinä olet turvani, Psalmi 59:17-18
Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Fil. 4:13

Siunaus
Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan
antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina
voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin. Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan
kestävinä Kristusta. 2. Tess. 2:16-17, 2. Tess. 3:5

