Yhteisen rukousen siunauksia.
Sopimusrukous
Yhteisen rukouksen idea:
Yhteisen rukouksen idea
on, että rukoillaan yhdessä
yhteisestä sopimuksesta
samojen asioiden puolesta
– ei että jokainen rukoilee
samassa huoneessa omien
asioidensa puolesta.

Yhteisen rukouksen siunauksia:
Yhteinen rukoustilanne tuo siunausta ja hyötyä niin seurakunnalle kuin rukoilijoille:

1. Esirukoustehtävän täyttäminen helpottuu: Rukouskokoukset auttavat
esirukoilijoita täyttämään tehtäväänsä, koska ne luovat rukoukselle tilaisuuden ja
helpottavat rukousta käytännössä.
2. Rukouksen henki vahvistuu – on helpompi rukoilla ja jaksaa pitempään
Yhteisen rukouksen ilmapiirissä on usein vapaampi ja helpompi rukoilla kuin yksin.
"Mikään ei synnytä rukouksen henkeä niin tehokkaasti kuin rukoileminen yhdessä
sellaisen henkilön kanssa, jolla on tämä henki."

3. Rukousaiheet monipuolistuvat: Omien asioittensa lisäksi uskovat saavat tietoa
muista tarpeista. Ryhmässä on helpompi rukoilla myös sellaisten asioiden puolesta,
jotka tuntuvat liian isoilta yhdelle ihmiselle.

4. Keskinäinen rakkaus ja yhteys vahvistuvat: Rukoillessaan yhdessä uskovat
oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toisiaan, jakamaan kokemuksiaan ja kuormiaan.
"Mikään ei liitä uskovien sydämiä tehokkaammin toisiinsa kuin yhdessä rukoileminen."

5. Usko vahvistuu: Kun kuulet toisten rukoilevan yhteisten asioiden puolesta, omakin
uskosi vahvistuu heidän uskostaan. Toisten rukoukset kannustavat sinuakin olemaan
kestävä rukouksessa. Kun toiset sanovat "amen" sinun rukoukseesi ja sinä sanot "amen"
heidän rukoukseensä, yhteinen uskonne kasvaa.
6. Hengellinen voima kasvaa: Kun rukoilemme yhdessä, into ja rohkeus
uskonelämässä kasvavat. Toisten palava Jumalan etsiminen kannustaa itseäsikin, ja
myös sinä voit olla rohkaisemassa muita ja sytyttämässä tulta!

Sopimusrukous: Miten käytännössä sovitaan rukoilemisesta?
1. Keskustelkaa ja sopikaa siitä, mikä tarkalleen on tarve, jonka puolesta
haluatte rukoilla.
Mitä selkeämmin kaikki rukoilijat ymmärtävät ongelman, sitä helpompi on yhdessä
rukoilla asian puolesta. Pyrkikää näkemään asia Jumalan ja Hänen tarkoitusperiensä
näkökulmasta ilman omia toiveita tai mielipiteitä.

2. Sopikaa siitä, että etsitte Jumalan tahtoa, annatte Hänen ilmaista sen,
annatte Jumalalle täyden vapauden toimia.
Jotkut asiat ovat aina Jumalan tahto, esim. syntisten pelastuminen. Mutta Hänen
tahtonsa ei ehkä ole antaa jollekulle tiettyä työpaikkaa tiettynä ajankohtana. Jumalalla
voi olla varattuna jotain muuta myöhemmin. Kun rukoilette yhdessä, Jumalan tahto voi
kirkastua teille ja saatte varmuuden siitä, millaisesta rukouksesta teidän tulee sopia.
Tunnustakaa keskenänne, että Jumalan tiet ovat korkeampia kuin teidän tienne ja että
Jumala tietää parhaan ja täydellisen ajoituksen.

3. Sopikaa, mihin Jumalan lupaukseen yhdessä vetoatte.
Pyrkikää yhteiseen varmuuteen siitä, että tämä raamatunpaikka on selvästi Jumalan
sana tilanteeseen, jonka puolesta rukoilette.

4. Sopikaa, miten kauan rukoilette
Voitte sopia rukouksesta tietyn ajan kuluessa: viikko, kuukausi – tai kunnes saatte
vastauksen. Miettikää, onko rukousaihe teille kaikille niin tärkeä, että päätettyänne
rukoilla sen puolesta olette valmiita jatkamaan voittoon asti, miten kauan se kestäisikin.

5. Sopikaa, että rukoilette tosissanne
Riippumatta ajan pituudesta päättäkää
vakavissanne, hellittämättä, kaikin voimin.
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6. Sopikaa, että olette valmiita ottamaan kuuliaisuuden askelia, joita
rukouksen edistyessä saattaa tulla esiin.
Joskus rukousvastauksen saaminen saattaa edellyttää jonkin esteen poistamista tai
jotain, mitä teidän tai rukousaiheena olevan henkilön tulee tehdä.
Sopimusrukous voi olla toisaalta kertaluontoinen,
toisaalta pitkäaikanen yhteinen rukousprojekti.
Tällaisessa rukouksessa jokaisella on oma osuutensa.
Kun rukoilet, rukoile niin palavasti,
kuin rukoilisit ainoana maailmassa tämän asian puolesta.
Kun saat vastauksen, iloitse kuin se tulisi juuri sinun rukoukseesi.
- Mutta muista, että monet muutkin rukoilivat.

