
Aamuvarhaisella vielä…

- Aamurukousherätyksestä 
liikkeeksi ja osaksi 
seurakuntien 
pienryhmätoimintaa



Kuinka kaikki alkoi

• Aamurukouksilla on pitkät perinteet
• Joshua Paul suomeen heinäkuussa 1991

• Ensimmäisellä kerralla  hän vain käväisi Helsingissä 

• Järvenpäässä hän piti ulkoilmakokouksia sekä aloitti 
aamurukoukset entisessä pelastusarmeijan rakennuksessa

•  Metodistipastoreiden kokous ruotsissa, lehtimajajuhlat 
Israelissa, ja kehotus palata suomeen joulupäivänä 
1991. 



Ensimmäinen vuosi

• Joshua palasi suomeen 11.1.1992
• Uusia aamurukouspiirejä mm. Hyvinkää, Hämeenlinna, Muurla 

ja Lahti

• Tieto uudesta ajasta ja tavasta rukoilla yhdessä tai 
levisi, ja myös eri seurakunnista otettiin yhteyttä.

• Keväällä 1992 Joshua mukana Helsingin Saalemin 
aamurukouksissa
• Kesäkuussa aloitti Kallion seurakunnan aamurukouspiiri

• Aamurukoukset laajenivat, mm. Helluntaiherätys, SLS, 
Kansanlähetys

• Joshua Koreassa loppukesästä 1992
• Palasi mukanaan valtakirja euroopan työhön 



1992 toiminta laajenee

• Loppukesästä 1992 ensimmäiset laivarukousmarssit
• Toiminnan laajentuessa tuli tarve järjestäytyä 
• Joulukuussa 12.12.1992 aamurukoilijoiden yhteyspäivät 

Helsingissä Diakonissalaitoksella.
• Samalla perustettiin Joosuan tukiryhmä



Vuosi 1993 - aamurukousherätyksen 
merkittävä laajentuminen ja 
vakiintuminen• Joshua vieraili yli 60 seurakunnassa
• Myös eri seurakunnat aloittivat itsenäisesti 

aamurukoukset, kun olivat jostain asiasta kuulleet tai 
lukeneet

• Myös Joosuan lähettäjäseurakunnan pastori vieraili 
suomessa

• Yhteyspäivät Lähetyskirkossa maalis – ja marraskuussa
• Kirkas Kointähti lehti
• Yhdistyksen perustamien ajankohtaiseksi

• Mm. varainkeruu

• Rukoustalohanke



Vuosi 1994 - muutosten vuosi

• 22.1.1994 Perustettiin Suomen Aamurukoilijat – yhdistys
• Yhdistyksen tarkoitus oli ja on Yhdistyksen tarkoitus oli ja on 

järjestää tapahtumia, helpottaa aamurukouspiirien 
vuorovaikutusta sekä toimia yhteistyössä herätystä ja 
seurakuntakasvua edistävien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

• Joshua Paul irtisanoutui perustettavasta yhdistyksestä

• Toiminta jatkui kahtaalla: 
• Suomen Aamurukoilijat: yhteyspäivät kesä – ja joulukuussa

• Joshua Pauli vieraili edelleen seurakunnissa haastamassa 
ihmisiä rukoukseen, omat yhteyspäivät Raumalla. Joshua teki 
matkat myös Kiinaan, Mongoliaan ja Venäjälle



Kannatusrengas lopetti – toiminta 
jatkui ja vakiintui
• 24.9.1994 Kannatusryhmä kokoontui ja päätti lopettaa 

Joshuan tukemisen ja tarkoitusta varten perustetun tilin
• Myös kirje Joshuan lähettäjäseurakunnalle

• Yhdistyksen lehti Kirkas kointähti ilmestyi vielä kerran
• Aamurukouspiirejä syntyi vielä lisää ja toiminnasta tuli 

osa eri seurakuntien pienryhmätoimintaa. 
• Yhteyspäivät pari kertaa vuodessa, myöhemmin kerran 

vuodessa. Aluksi yleensä Kallion kirkossa



Aamuvarhaisella vielä.. Mitä 
aamurukouksessa tapahtuu
• Joshua Paulilla oli kokoontumisille selkeä ”kaava”, jonka 

mukaan piti toimia. Siinä oli ainakin:
• Alkulaulu ”Aamuvarhaisella vielä” -  alkulaulu 

• Synnintunnustusrukous, 2 rukoilijaa (polvillaan)

• Uskontunnustus

• (mahdollinen laulu)

• Raamatunlukua, (vuoroluku, pari jaetta kerrallaan, Vetäjän 
valitsema teksti)

• Vetäjän pitämä ”Elävä Raamattuopetus”

• Rukousaiheiden jakaminen ja niiden puolesta rukoileminen

• Isä Meidän ruokous (käsi kädessä)

• Herran siunaus



Millaisia aamurukoukset ovat tällä 
hetkellä?
• Millaisia lauluja?
• Miten Raamattua luetaan?
• Millä tavoin rukoillaan?



Kokemuksia aamurukouspiireistä

• Piiri tuo elämään säännöllisyyttä ja rytmiä
• Piiriläisiltä saa tukea kun omassa elämässä haastavia 

tilanteita
• Myös yksittäisten ihmisten, esim. rov. Päivö Parviaisen 

rohkaiseva esimerkki on ollut tärkeä.
• Rukousvastaukset, motivoivat

• parantumiset, 

• varjelus vaaroissa

• Rukous antaa voimaa
• Piiri toimii hengellisenä kotina
• Antaa mahdollisuuden omalle aktiiviselle toiminnalle



Kokemuksia aamurukouspiireistä…

• Piirissä käyvät, ts. piiriläiset on kutsuttu ryhmänä 
suunnittelemaan seurakunnan muuta toimintaa. 

• Se, että seurakunta arvostaa piiriä ja sen toimintaa, 
motivoi. 

• Kun paikalla on useampi rukoilija, antaa se rohkeutta ja 
voimistaa yhteenkuuluvuutta 

• Mahdollistaa myös oman elämän rajallisuuden ja 
haurauden turvallisen kokemisen

• Luo yhteenkuuluvuutta, mahdollistaa elämän jakamisen 
ja osallisuuden



Kokemuksia aamurukouspiireistä…

• Aamurukouspiirit ovat tarjonneet mahdollisuuden 
kilvoitteluun, ”itsensä voittamiseen” 

• Avannut mahdollisuuden kokeilla uusia rukoustapoja. 
• Saada siunaus mukaan päivän toimintaan
• Rukouspiiri tuo rutiinia ja järjestystä rukoukseen



Millaisia kokemuksia sinulla on?

• Mitä kaikkea aamurukouspiirit ovat tuoneet elämääsi? 
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