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Rastien Raamatun kohdat

Neljä rastia: 

1) Onko elämässäsi jotakin, jota haluaisit muuttaa, 

2) pitäisikö pyytää/antaa anteeksi, 

3) syntien tunnustus, 

4) esirukous pyynnöt
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Rasti 1) Onko elämässäsi 
jotakin, jota haluaisit muuttaa?
 Muutos ei ole aina helppoa, koska 

luonnostamme pitäydymme entiseen.
 Kuitenkin, jos rohkaistumme tutkimaan 

elämäämme Jumalan Sanan valossa niin 
Jumala tulee mukaan muutokseen. Sana 
vakuuttaa meille:

 “Mutta kaikille, jotka ottivat hänet 
vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat 
hänen nimeensä” [Joh 1:12]
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Rasti 2) Pitäisikö sinun 
pyytää/antaa anteeksi ?

 Inhimillisessä kanssakäymisessä 
eteemme tulee tilanteita, joissa sanoin tai 
teoin loukkaamme toista tai tulemme itse 
loukatuiksi.

 Anteeksiantamisen ja -pyytämisen tie on 
joskus vaikea, mutta aina kulkemisen 
arvoinen! Se on ainoa tie särkyneiden 
siltojen uudelleen rakentamiseksi 
suhteessamme ihmisiin ja Jumalaan. 
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 Jos tiedät lähimmäisesi, jota vastaan olet 
rikkonut, odottavan anteeksipyyntöä 
sinun puoleltasi, olisiko syytä tehdä 
asialle jotain?

 “Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille 
heidän rikkomuksensa, niin teidän 
taivaallinen Isänne myös antaa teille 
anteeksi.” [Matt. 6:14]

 “Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään 
tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, 
niin ei teillekään kadotustuomiota 
lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin 
anteeksi annetaan.” [Luuk. 6:37]
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Rasti 3) Synnintunnustus
 Kukaan meistä ei ole synnitön. Me olemme 

tavalla tai toiselta poikenneet pois Jumalan 
meille tarkoittamalta tieltä. Kun tajuamme 
tämän, synnin paino tuntuu raskaalta.

 Voimme kuitenkin vapautua tästäkin 
taakasta tuomalla sen Jumalan eteen ja 
vetoamalla Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen sovitustyöhön.

 Kirjoita oheiselle lapulle se mistä haluaisit 
vapautua. Synnintunnustuksesi jää sinun ja 
Jumalan väliseksi asiaksi. 
Rukoile anteeksiantoa synneistäsi.
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 Jumalan Sana vakuuttaa sinulle 
anteeksiannon Jeesuksen nimessä ja 
sovintoveressä:

 “Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi 
niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin 
sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä 
lunastan sinut.” [Jes. 44:22]

 “Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, 
tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat 
purppuranpunaiset, tulevat ne 
villanvalkoisiksi.” [Jes. 1:18]

 Polta lappusi. Usko, että syntisi on anteeksi 
annettu.
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Rasti 4) Esirukouspyynnöt
 Taivaallisen Isän lapsina meillä on etuoikeus 

tuoda asioitamme Hänen eteensä. Mikään 
pyyntömme ei ole Hänelle liian pieni 
kuultavaksi tai liian suuri toteutettavaksi.

 Jos sinulla on jokin joko itseäsi tai jotain 
toista koskeva asia, jonka puolesta haluaisit 
rukoiltavan, niin kirjoita se oheiselle lapulle. 
Rukoilemme asiasi puolesta yhteisessä 
messussa.
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 Jumalan Sana vakuuttaa:
 “Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin 

te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 
Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja 
kolkuttavalle avataan.” [Matt 7:7-8]

 “Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” 
[Jer 29:11]

 “Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä 
maan päällä keskenään sopii mistä asiasta 
tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat 
sen minun Isältäni, joka on taivaissa.” 
[Matt. 18:19]


