- Vie meidät uskomme ja Jumalasuhteemme ytimeen:
aloitamme suhteesta Isään, Kaikkivaltiaaseen Jumalaan
- Alkaa ylistyksellä ja päättyy ylistykseen
- Sisältää 7 pyyntöä: 3 suhteessa Jumalaan ja 4 suhteessa ihmisiin
- Voidaan rukoilla juuri noilla sanoilla tai
käyttää 7:ää pyyntöä isompina teemoina

Raamatussa leipä on ruuan yleismuoto:
… se voidaan ymmärtää ravinnon lisäksi tarkoittavan koko elatusta:
vaatteita, kotia, työtä, toimeentuloa, omaisuutta, aviopuolisoa, lapsia

Mitä muuta Jeesus sanoi ennen ja jälkeen rukouksen Matteus 6:
1) Kun rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi,
joka salassa näkee, palkitsee sinut. (6:6)
2) Teidän Isänne tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan (6:8)
3) Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle vaan taivaaseen (6:19)
4) Jos et näe rahaa ja omaisuutta Jumalan tavalla – niin elät pimeydessä, sokeana
niiden suhteen (6:23)
5) Et voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa (6:24)
6) Älä ole huolissasi ruuasta ja vaatteista – taivaallinen Isä tietää tarpeesi (6:25,32)
7) Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja tahtoa – niin ruoka ja vaatteet
sekä ajalliset tarpeet annetaan teille tärkeimpien lisäksi (6:33)
8) Kun jatkat anomista – Isä antaa kaikkea hyvää anoville – paljon ennemmin kuin
maalliset isät antavat lapsilleen (7:11)

”Ainoastaan silloin kun sinä ja minä luovutaan oikeudestamme hallita
rahojamme ja omaisuuttamme niin kuin tahdomme – me tulemme
näkemään Jumalan huolenpidon. Isä haluaa, että me avataan
kämmenemme, jossa rahamme on ja annetaan Hänen käyttää sitä,
mitä Hän on käteemme antanut.”
Loren Cunningham, Y.W.A.M:in perustaja

Rukoillessamme: ”… anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme…”
1) Me tunnustamme, että olemme Jumalan huolenpidon
tarpeessa
2) Isä haluaa meidän rukoilevan toistemme tarpeiden puolesta
srk:ssa ja maailmassa
3) jokapäiväinen leipä puhuu todellisista tarpeista ja
kohtuudesta
Rikkaan haaste on pysyä nöyränä ja säilyttää kiitollinen mieli ja antelias
elämäntapa.
Köyhän haaste on olla katkeroitumatta ja olla ottamatta tilanteita omiin
käsiinsä ja vääryydellä alkaa täyttämään tarpeitaan.

