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Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä 

olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Joh.17:9. 

Jeesus heijasti Isän sydämen rakkautta lapsiaan kohtaan, kun hän rukoili opetuslastensa 

puolesta. Samoin sinä voit isänä, tai äitinä, rukoilla, että lapsesi voisivat keskittyä viiteen 

Jumalan päämäärään. 

Jumalan viisi päämäärää lapsiasi varten ovat samat viisi tavoitetta, joita hänellä on sinun 

elämääsi varten, ja ne ovat samat viisi päämäärää, joita hänellä on seurakunnan varalle. Jeesus 

rukoili näiden viiden tavoitteen johdosta kaikkien niiden kohdalla, joita hän halusi johtaa - 

Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä 

olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Joh.17:9. 

Voimme rukoilla, että meidän lapsemme eläisivät elämänsä Kristukselle, häntä ilolla palvellen. 

Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Joh.17:13. 

Voimme rukoilla, että lapsemme kasvavat vahvoiksi hengellisesti. En kuitenkaan pyydä, että 

ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. Joh.17:15. 

Voimme pyytää, että lapsemme osaisivat palvella Kristusta tehokkaasti. Pyhitä heidät [engl. tee 
heidät kelvollisiksi palvelemaan]totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Joh.17:17. 

Voimme rukoilla, että lapsemme voisivat kokea yhteyttä Jumalaan henkilökohtaisella tasolla. 

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa... 

jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Joh.17:21. 

Voimme rukoilla, että lapsemme voisivat jatkuvasti voittaa muita Kristukselle. Minä en rukoile 

vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat 

minuun. Joh.17:20. 

Vaikka et olisikaan isä tai äiti, voit auttaa muita pääsemään lähemmäksi Jumalaa rukoilemalla 
heidän puolestaan ja pyytämällä, että ne tavoitteet toteutuisivat, joita Jumala on suunnitellut 

heidän elämäänsä varten. 
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