
Rukous Kristuksen Ruumiissa 
!
Herra, Kaikkivaltias Jumala, Luojamme, perisynnistä ja 
syntielämästä Vapahtajamme, hengellisen Israelin Pyhä, 
Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa hengessämme käymme 
eteesi nöyrin sydämmin. Tuomme elämämme luotuinasi ajassa 
vapaasta tahdostamme valitsemallamme Tiellä Sinun Pyhien 
Kasvojesi kulkumme läpivalaisevaan Valoon. Rohkein mielin 
elämme elämämme Valkeudessasi tahtosi mukaan 
vanhurskaasti edessäsi rukoillen matkaamme Sinun kanssasi 
Herra taittaen. 
!
Me kiitämme Sinua Isämme kaikesta sydämestämme, 
sielustamme ja hengestämme Armostasi meissä, Ihmisen Pojan 
vuodattamasta Taivaallisesta Henkikasteesta, Pyhän Hengen 
vuodatuksesta Henkesi temppeleihin luomakunnassasi. Sinä 
kuljet elämämme matkan meissä ja me Jumalan Sanan, 
Vapahtajamme, Lunastajamme ja Herramme Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan Pojan uskossa osallisina Pyhän Hengen 
voimassa näin saamme sieluillemme rauhan yksin Sinussa. 
Kiitos Isä, kun johdatat askeleemme Elämän Tiellä. 
!
Joka hetki Sinä kohtaat lähimmäisemme meissä ja me 
kohtaamme Sinut heissä, Elävän Jumalan kuvissasi 
luomakunnassasi. Me kiitämme uskon lahjasta ja yhdessä 
uskossa Sinussa yksin uskosta Herraamme pelastettujen 
kanssa. Sinuun me yksin turvaamme Herra. Olet Kaikkivaltias 
Herra Taivaan ja maan. Sinun Valtakuntasi on keskellämme. 
Sinulle Herra kuuluu kiitos ja kunnia. 
!
!!



Puolustajamme meissä lohduttaa sielujamme kohdatessamme 
elämissämme koettelemuksia ja saadessamme osaksemme 
Pyhästä Hengestä osattomien tuottamaa vaivaa Sinun Pyhän 
Nimesi tähden Herra Jeesus Kristus. Sinuun me lapsinasi yksin 
Isämme turvaamme emmekä kiellä ainutsyntyistä Poikaasi, 
Jumalan Sanaa, ihmisten edessä. Me olemme Armon 
osallisuudessa saaneet tulla tuntemaan henkilökohtaisesti 
Vapahtajamme ja voimme näin joka hetki lepyttää sydämemme 
edessäsi Kaikkitietävä Pyhä Jumalamme. 
!
Me kiittäen rukoilemme Isämme, että saamme Pyhän Hengen, 
Armon osallisuudessa, olla yhtä Herrassamme. Sinun pyhiesi ja 
valittujesi seurakunnassa, Kristuksen Ruumiissa, ajassa 
vanhurskaasti Jumalan Pojan uskossa eläen uudestisyntyneissä 
hengissämme kiittää, ylistää ja palvoa Sinua Elämän Henki, Yksi 
ja Ainoa Elävä Jumala. Henkesi voimalla Sinä teet henkemme 
eläviksi Herrassamme osallisina ja sallit meidän kuulla Sinut 
hengissämme, meidän Isämme Hengen kuin ajatusten tavoin 
Totuuden ja Pyhyyden Hengen puheen henkeemme 
sisimmissämme. 
!
Sinä Itse kuljet meissä elämämme matkan. Sinä Itse kohtaat 
meidät toinen toisissamme joka päivä. Me rakastamme Sinua 
Herra Jumalamme ja kaikkia Sinun kuviksesi luomiasi ihmisiä 
kuten itseämme Sinun kuvinasi. Niin kuin Sinä Herra olet yhtä 
Jeesus Nasaretilaisen kanssa Pyhän Hengen kautta niin 
saamme mekin olla yhtä hengissämme seurakuntanasi 
Kristuksen Ruumiissa Valtakunnassasi ja rukousyhteydessä 
Sinun kanssasi Pyhän Hengen osallisuudessa Jumalan Pojan 
uskossa. Ansiottomasta Rakkaudestasi me Sinua kiitämme ja 
siitä, että saamme Sinulta voiman rakastaa toinen toisiamme 
suuren laupeutesi tähden. !!!



Me kiitämme Sinua Isä kaikesta elämissämme ja iloiten 
riemuitsemme jokaisesta päivästä elinaikanamme. Me 
todistamme Sinun Poikasi, Jumalan Sanan, olevan 
Vapahtajamme ja Pyhittäjämme yksin Herrassa. Jeesus Kristus 
on Herra. Hän on Tie, Totuus ja Elämä. Sinä Olet Rakkaus. 
Tapahtukoon Sinun tahtosi elämissämme joka hetki 
kulkiessamme Iankaikkiseen Elämään Jumalan Sanan lupauksiin 
turvaten joka ainoa päivä Herrassamme. 
!
Kiitos, että Sinä Herra, Hyvä Paimen, varjelet joka hetki 
lampaittesi elämän ajassa. Jumalan Pojan uskosta osallisina me 
puheellesi henkeemme Isä kuuliaisina odotamme Herramme ja 
Iankaikkisen Kuninkaamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä  
ja paluuta ihmissilmin nähden takaisin luomakuntaasi 
Taivaallisessa kirkkaudessasi hetkenä, jota emme tiedä. Kiitos, 
että saamme joka päivä palvella Sinua Herra seurakuntanasi 
uskollisina Jumalan Pojalle, Jumalan Sanalle, Kristukselle. 
Aamen. 
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Ps. 17:2 
Sinulta tulee oikeuteni, Sinun silmäsi näkevät sen, mikä on oikein. !
Mark. 1:15 
Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. 
Kääntykää ja uskokaa evankeliumi.” !
Joh. 2:7-11 
Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedellä”, ja he täyttivät ne ääriään 
myöten. Sitten Hän sanoi heille: ”Ammentakaa nyt ja viekää pitojen 
valvojalle”, ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut 
viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat 
veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja 
sanoi: ”Jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten ja vasta 
sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin 
tähän asti.” Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean 
Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa, ja Hänen opetuslapsensa 
uskoivat Häneen. !!!
Jeesuksen Kristuksen - Jumalan Sanan - opetuslapset, jotka rukouksessa 
Pyhän Hengen osallisuutta Isältä anovat, Isä täyttää Pyhällä Hengellä 
luotujensa perisynnin vallassa kuoleman unessa nukkuvan hengen 
Jumalan lapseksi uudestisynnyttäen. Viivy ainutsyntyisen Jumalan Pojan 
- Jumalan Sanan - seurassa ja rukouksessa säännöllisesti Elämän Tiellä 
vaeltaessasi. Vesi muuttui viiniksi. Vesikaste muuttui Henkikasteeksi. 
Ehtoollinen asetettin sen todistukseksi, jotta tämän muistaisimme. 
Syömme Hänen Lihansa ja juomme Hänen Verensä joka päivä. Ihmisen 
Poika kastaa Jumalan lapset Pyhällä Hengellä. Jumalan Sana on syntynyt 
Pyhästä Hengestä ja annettu maailmaan pelastukseksi ihmisten 
välityksellä. Usko on Jumalan lahja, jonka synnyttää Jumalan Sanan 
kuuleminen. Isämme Hengen puhe Jumalan lapsen henkeen tuo 
uskonvarmuuden ja antaa sieluille rauhan. Rakastavan Jumalan 
siunausta ja Jeesuksen Kristuksen rauhaa. Valoa ja iloa. !!
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