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RUKOUSKAMMIOSTA LÄHTEE 

 YLISTYS JA VOITTO 

OSA I 
 

Job 38:1 – 18  

Silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi:  

2. "Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni?  

3. Vyötä nyt kupeesi kuin mies; minä kysyn sinulta, opeta sinä minua.  

4. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää.  

5. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt 

mittanuoran sen ylitse?  

6. Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven,  

7. kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?  

8. Ja kuka sulki ovilla meren, kun se puhkesi ja kohdusta lähti,  

9. kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden kapaloksi,  

10. kun minä rakensin sille rajani, asetin sille teljet ja ovet  

11. ja sanoin: 'Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi et; tässä täytyy sinun ylväiden 

aaltojesi asettua'?  

12. Oletko eläissäsi käskenyt päivän koittaa tahi osoittanut aamuruskolle paikkansa,  

13. että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi jumalattomat siitä pois?  

14. Silloin se muuttuu niinkuin savi sinetin alla, ja kaikki tulee kuin vaatetettuna 

esille;  

15. jumalattomilta riistetään heidän valonsa, ja kohonnut käsivarsi murskataan.  

16. Oletko astunut alas meren lähdesuonille asti ja kulkenut syvyyden kuilut?  

17. Ovatko kuoleman portit sinulle paljastuneet, oletko nähnyt pimeyden portit?  

18. Käsitätkö, kuinka avara maa on? Ilmoita se, jos kaiken tämän tiedät. 

 

Job 38:31 – 33  

31. Taidatko solmita Otavan siteet tahi irroittaa kahleista Kalevanmiekan?  

32. Voitko tuoda esiin eläinradan tähdet aikanansa ja johdattaa Seulaset lapsinensa?  

33. Tunnetko taivaan lait, tahi sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? 

 

Kirja:   

Ariel Livson: Luvattu Maa 

 

Aamos 5:8  

8. Hän, joka on tehnyt Otavan ja Kalevanmiekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja 

pimentää päivän yöksi ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle 

- Herra on hänen nimensä, 

 

Psalmi 114:1 – 8  

Kun Israel lähti Egyptistä, Jaakobin suku vieraskielisestä kansasta,  

2. silloin Juuda tuli hänen pyhäkökseen, Israel hänen valtakunnaksensa.  

3. Sen näki meri ja pakeni, Jordan kääntyi takaisin.  

4. Vuoret hyppivät niinkuin oinaat, kukkulat niinkuin lammasten karitsat.  

5. Mikä sinun on, meri, kun pakenet, mikä sinun, Jordan, kun käännyt takaisin?  

6. Te vuoret, miksi hypitte kuin oinaat, te kukkulat, kuin lammasten karitsat?  

7. Vapise, maa, Herran kasvojen edessä, Jaakobin Jumalan kasvojen edessä,  

8. joka muuttaa kallion vesilammikoksi, kovan kiven vesilähteeksi. 
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Psalmi 126:1 – 6  

Matkalaulu. Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta 

näkeväiset.  

2. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä, ja kielemme riemua täynnä; silloin 

sanottiin pakanain keskuudessa: "Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan".  

3. Niin, Herra on tehnyt suuria meitä kohtaan; siitä me iloitsemme.  

4. Herra, käännä meidän kohtalomme, niinkuin sadepurot Etelämaassa.  

5. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.  

6. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun 

lyhteensä tuovat. 

 

II Mooses 14:1 – 15  

Herra puhui Moosekselle sanoen:  

2. "Sano israelilaisille, että he kääntyvät takaisin ja leiriytyvät Pii-Hahirotin 

kohdalle Migdolin ja meren välille; leiriytykää vastapäätä Baal-Sefonia meren 

rannalle.  

3. Ja farao on ajatteleva, että israelilaiset ovat eksyneet maassa ja että erämaa on 

saartanut heidät.  

4. Ja minä paadutan faraon sydämen, niin että hän ajaa heitä takaa; mutta minä 

näytän kunniani tuhoamalla faraon ja koko hänen sotajoukkonsa; ja niin egyptiläiset 

tulevat tietämään, että minä olen Herra." Ja he tekivät niin.  

5. Kun Egyptin kuninkaalle ilmoitettiin, että kansa oli paennut, muuttui faraon ja 

hänen palvelijainsa mieli kansaa kohtaan, ja he sanoivat: "Mitä teimmekään, kun 

päästimme Israelin meitä palvelemasta!"  

6. Ja hän valjastutti hevoset sotavaunujensa eteen ja otti väkensä mukaansa;  

7. ja hän otti kuudetsadat valitut sotavaunut sekä kaikki muut Egyptin sotavaunut 

ynnä vaunusoturit niihin kaikkiin.  

8. Sillä Herra paadutti faraon, Egyptin kuninkaan, sydämen, niin että hän lähti 

ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen 

käden suojassa.  

9. Ja egyptiläiset, kaikki faraon hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet ja koko hänen 

sotajoukkonsa, ajoivat heitä takaa ja saavuttivat heidät leiriytyneinä meren rannalle, 

Pii-Hahirotin kohdalle, vastapäätä Baal-Sefonia.  

10. Ja kun farao oli lähellä, nostivat israelilaiset silmänsä ja näkivät, että egyptiläiset 

olivat tulossa heidän jäljessänsä. Silloin israelilaiset peljästyivät kovin ja huusivat 

Herraa.  

11. Ja he sanoivat Moosekselle: "Eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne 

erämaahan kuolemaan? Mitä teit meille, kun johdatit meidät pois Egyptistä!  

12. Emmekö sanoneet tätä sinulle Egyptissä? Sanoimmehan: Anna meidän olla 

rauhassa, että palvelisimme egyptiläisiä. Sillä parempi olisi ollut palvella 

egyptiläisiä kuin kuolla erämaahan."  

13. Mooses vastasi kansalle: "Älkää peljätkö; pysykää paikoillanne, niin te näette, 

minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille; sillä sellaista, minkä näette 

egyptiläisille tapahtuvan tänä päivänä, ette koskaan enää tule näkemään.  

14. Herra sotii teidän puolestanne, ja te olkaa hiljaa."  

15. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Miksi huudat minulle? Sano israelilaisille, että he 

lähtevät liikkeelle. 
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Daniel 6:1 – 10  

Daarejaves näki hyväksi asettaa valtakuntaansa sata kaksikymmentä satraappia, että 

heitä olisi kaikkialla valtakunnassa.  

2. Ja heitä ylempänä oli kolme valtaherraa, joista Daniel oli yksi. Heille tuli 

satraappien tehdä tili, ettei kuningas kärsisi vahinkoa.  

3. Mutta Daniel oli etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja, sillä hänessä oli 

erinomainen henki; ja kuningas aikoi asettaa hänet koko valtakunnan päämieheksi.  

4. Silloin toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan 

hallinnossa. Mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän 

oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty.  

5. Silloin nämä miehet sanoivat: "Me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä - 

ellemme löydä sitä hänen jumalanpalveluksessaan".  

6. Senjälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja 

sanoivat hänelle näin: "Kuningas Daarejaves eläköön iankaikkisesti!  

7. Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja 

käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen 

julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa 

rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se 

heitettäköön jalopeurain luolaan.  

8. Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten 

peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa."  

9. Niin kuningas Daarejaves kirjoitti kirjoituksen ja kiellon.  

10. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän 

taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi 

kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin 

hän ennenkin oli tehnyt. 

 

Daniel 6:20  

20. Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas 

lausui ja sanoi Danielille: "Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun 

Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta?"  

21. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: "Kuningas eläköön iankaikkisesti!  

22. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin 

etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen 

edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt." 

 

Psalmi 27:1 

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra 

on minun elämäni turva: ketä minä vapisen! 

 

OSA II 
Psalmi 27:1 – 14  

Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra 

on minun elämäni turva: ketä minä vapisen!  

2. Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, niin he, minun 

ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.  

3. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka 

sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa.  
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4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa 

kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä.  

5. Sillä hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän suojaa minua telttansa 

suojassa, korottaa minut kalliolle.  

6. Niin kohoaa nyt minun pääni vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät, ja minä 

uhraan riemu-uhreja hänen majassansa, Herralle minä veisaan ja soitan.  

7. Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, armahda minua ja vastaa minulle.  

8. Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: "Etsikää minun kasvojani". Herra, 

minä etsin sinun kasvojasi.  

9. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun 

apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala.  

10. Vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätkööt, niin Herra minut korjaa.  

11. Neuvo, Herra, minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni 

tähden.  

12. Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat 

minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa.  

13. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyden elävien maassa.  

14. Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa. 

 

Korkea Veisu (Laulujen Laulu) 1:1 – 4  

Salomon korkea veisu.  

2. Hän suudelkoon minua suunsa suudelmilla. Sillä sinun rakkautesi on suloisempi 

kuin viini.  

3. Suloinen on voiteittesi tuoksu, vuodatettu öljy on sinun nimesi; sentähden sinua 

nuoret naiset rakastavat.  

4. Vedä minut mukaasi, rientäkäämme! Kuningas on tuonut minut kammioihinsa. 

Me riemuitsemme ja iloitsemme sinusta, me ylistämme sinun rakkauttasi enemmän 

kuin viiniä; syystä he sinua rakastavat. 


