
Rukous saa aikaan muutoksen.  

Jumala rakastaa kun lapset rukoilevat. 
 

“Kuulen", vastasi Jeesus. "Ettekö ole koskaan 

lukeneet tätä sanaa: 'Lasten ja imeväisten 

suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi'?" 

Matteus 21:16 

On niin monia asioita, joita lasten ja 

aikuisten ei tarvitsisi kohdata, erityisesti 

kehittyvien maiden kaupungeissa. Nämä 

ongelmat estävät mahdollisuuden elää 

turvallisessa ja rakastavassa perheessä, 

kuten Jumala olisi halunnut. Nyt kun 

rukousviikonloppu täyttää 21 vuotta, 
 

LIITY KANSSAMME 

RUKOILEMAAN… 
 

Herra Jeesus, 

Auta meitä jokaista kouluttamaan, 

varustamaan ja valtuuttamaan lapsia siihen, 

että he voivat puhua kanssasi ja kuulla sinua 

rukouksessa.  

Anna meille mahdollisuuksia avata jotain 

rakkaudestasi ja voimastasi niille lapsille, 

jotka ovat vaikutusalueellamme.  

 

 

10 SYYTÄ JÄRJESTÄÄ 

RUKOUSVIIKONLOPPU 

LASTEN HYVÄKSI 
1 Alkuperä  

Viva syntyi rukouksesta 21 vuotta sitten. 

2  Yhteys 

Riippumatta siitä, mihin kirkkokuntaan 

kuulumme, me voimme kaikki rukoilla. 

Voimme yhdessä vaikuttaa. 

3  Nöyryys 

Rukous auttaa meitä nöyrtymään Jumalan 

edessä. 

4  Fokus 

Tulemme tietoisemmiksi siitä, mitä asioita 

kaltoin kohdellut lapset kohtaavat. 

5 Vauhtia 

Rukous voi antaa meille energiaa ja 

tavoitteita seuraavaa vuotta varten. 

6  Yksinkertaista toimintaa 

Ei kaavoja - yksinkertainen lähestymistapa. 

7 Siunaukset 

Ihmiset osallistuvat, sitoutuvat ja muuttuvat.  

8  Verkostot 

Rukous voi vahvistaa ja laajentaa verkostoja 

9  Vapauttaa palvelemaan 

Annetaan lasten johtaa meitä! 

10  Mobilisoida, innostaa, varustaa 

Toimitaan sen mukaan mitä Jumala meille 

puhuu 

 

[ opeta meitä rukoilemaan ] 



 

Sirry sivulle  www.worldweekendofprayer.com josta löydät lisää tietoa englanniksi: 
 nettipohjainen koulutusohjelma, jonka avulla voidaan kouluttaa seurakuntien työntekijöitä ja johtajia 

kouluttamaan lapsia rukoilemaan ja keskustelemaan Jumalan kanssa.  

 kuvitettu lasten kuvittama rukouskirja lapsille. Siinä kerrotaan Hannan tarina ja kuvat kertovat niistä 

haasteista, joita lapset kohtaavat. 

 Virtuaalinen rukouspaikka, jonne lapset voivat lähettää rukoustekstejään ja –kuviaan tapahtumaa 

edeltävinä ja sitä seuraavina viikkoina.  

Käy Facebookin sivuilla facebook.com/WWPrayer nähdäksesi mitä muut tekevät 

World Weekend of Prayer - Kansainvälinen rukousviikonloppu on maailmanlaajuinen aloite, 

joka tapahtuu joka vuosi kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Se yhdistää tuhansia aikuisia 

ja lapsia yli 40 maassa. 

Viva on kansainvälinen kristillinen hyväntekeväisyysjärjestä, jonka innostaa saamaan aikaan 

pysyvää muutosta yhteisten ponnistusten kautta 37 eri alueellisenverkoston parissa ympäri 

maailmaa. 

MITÄ SINÄ VOISIT TEHDÄ? 

Esimerkkejä viime vuosien kampanjoista: 

Italia: Tapahtuma, jossa lapset rukoilivat, ylistivät, 

lausuivat runoja, paastosivat, keräsivät varoja ja 

marssivat kaupungin halki. 

Oxford, UK: Sunnuntai-illan kokous, jossa oli 

rukousasemia. Aiheet liittyivät paikallisiin 

projekteihin, Syyrian/Libanonin, 

Gaazan/Palestiinan ja lapsisotilaiden tilanteisiin. 

Lapset olivat mukana jumalanpalveluksen 

toteuttamisessa ja siellä myös näytettiin 

rukoukseen ohjaava video. 

Kansas, USA: Tapahtuma koulussa sadalle n 5-12 

–vuotiaalle lapselle, rukousasemia, opiskelijat 

johtivat ylistystä, World Weekend of Prayer –

presentaatio. Tilaisuus päättyi yhteiseen 

rukoukseen. 

Mwanza, Tansania: Rukouspäivä, joka sisälsi 

ruokailun, lapset organisoivat kuoroesityksen, 

näytelmän ja rukoukset ryhmissä. 

Guduru, India: Yhteistä rukousta, seurakunnan 

kokous ja tapahtuma, jossa järjestettiin ruokailu 

eräässä slummialuella sijaitsevassa orpokodissa. 

Sillä  haettiin rahoitusta seurakuntatalon 

korjaamiseen ja ruoka-aputoimintaan. 

Wan Chai, Hong Kong: Rukousta ja infoa lasten 

puolesta, koko seurakunnan kokous, jossa Vivan 

infoa jaettiin Vivan netttisivujen avulla. 

Zimbabwe, Harare: Lapset rukoilivat kodeissa 

lauantaina ja sunnuntaina yhdessä kirkolla. 

AVAINJAKEITA 
 

Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs 

hänen opetuslapsistaan pyysi: "Herra, opeta meitä 

 rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti

."  opetuslapsiaan

Luukas 11: 11 
 

Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman 

vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja 

kostonhimoisen.  

Psalmi 8: 2 
 

Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi 

kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä 

Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; 

sentähden olkoot sanasi harvat. 

Valitusvirret 5: 2 
 

Hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi 

kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, 

joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden 

savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin 

kädestä Jumalan eteen. 

Ilmestyskirja 8: 3b, 4 
 

Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin 

edellisilläkin kerroilla: "Samuel, Samuel!" Samuel 

vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee" 

1 Samuel 3: 10 
 

Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje 

ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun 

Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. 

Matthew 6: 6 

http://www.worldweekendofprayer.com/

