Miksi on rukoiltava?

?

USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ:
•
•
•

Jeesus sanoo, että Jumala tietää tarpeemme ja pitää huolta kedon
kukistakin. Miksi hän sitten kehottaa rukoilemaan jokapäiväistä toimeentuloa? (Matt. 6)
Miksi on pyydettävä Jumalaa tekemään asioita, jotka ilmiselvästi
ovat joka tapauksessa Hänen tahtonsa - esim. lähettämään työmiehiä
evankeliumin työhön?
Miksei kaikkivaltias Jumala yksinkertaisesti toteuta tahtoaan?

VASTAUS:
Rukouksen ja pyytämisen välttämättömyys liittyy Jumalan säätämykseen,
että Hän toimii maan päällä ihmisen kautta.
JUMALAN JA IHMISEN YHTEISTYÖ
Mitä tulee asioihin maan päällä, Jumala on rajoittanut itseään
toimimaan ihmisten kautta.
Jumalan ja ihmisen yhteistyön periaate kulkee läpi Raamatun:
• Jumala tarvitsi kansan, jonka kautta toimia,
• profeettoja
• ihmiseksi syntyneen Messiaan
• ihmisen käsiä laitettaviksi sairaiden päälle,
• ihmisen äänen julistamaan,
• ihmisen jalat toimittamaan asioitaan
• Ihmisen rukoilemaan ja pyytämään Jumalan tahdon tapahtumista
Kaiken oman toimintamme ja rukouksen välttämättömyys perustuu Jumalan
säätämykselle Hänen ja ihmisen yhteistyöstä:
•
•
•

•

Evankeliumin julistus on ihmisen tehtävä: Jumala tai enkelit eivät tee sitä (esim.
Korneliuksen tapaus, Apt. 10)
Jumala toimii ihmisen kautta myös avustustyössä. Hän ei lähetä ruokaa taivaasta
kärsiville, meidän on hankittava ja jaettava apu.
Jumalan ja ihmisen yhteistyö rukouksessa:Jumala pyytää meitä, että pyytäisimme Häntä tekemään asioita, joita Hän tahtoo tehdä. Siinäkin tapauksessa,
että Jumala itse haluaa aloittaa jotakin ja itse haluaa sitä, Hän tarvitsee ihmistä
pyytämään tätä asiaa.
Jumala tarvitsee rukouksiamme, vaikka Hän on täysin luomakunnan yläpuolella,
siitä riippumaton ja Hänellä on kaikki resurssit hallussaan. Jumalalla on voimakas
halu siunata maailmaa, mutta meidän vapaa tahtomme rajoittaa Häntä.

RUKOUS ON JUMALAN TAHDON KUTSUMISTA IHMISTEN ELÄMÄÄN
•
•
•

Jumala tahtoo ensin jotakin taivaassa, ja sitten ihminen tahtoo samaa asiaa
maan päällä. Jumala herättää ihmisiä maan päällä haluamaan tahtoaan ja rukoilemaan, että se tapahtuisi.
Jumala jakaa liittonsa siunauksia meidän kauttamme. Tähän liittyy esirukoilijantehtävämme.
Voimme rukoilla kaikkea, mikä on Jumalan tahto. Hän kaikkitietävyydessään näkee koko kuvan ja tulevaisuuden, Hänen tahtonsa on paras, Hänen viisautensa
tutkimaton.

RUKOUS ON KUULIAISUUDEN KYSYMYS
•

Ymmärrämme hengen ja maailman asioita, Jumalan suunnitelmia ja maailman
tapahtumia vain osittain, mutta ymmärrämme tarpeeksi ollaksemme kuuliaisia, kun Jumala Sanassaan kutsuu meitä rukoukseen.

RUKOILIJALLA ON VALTAVAT MAHDOLLISUUDET.
•
•
•

Yksittäinenkin pieni ihminen voi todella vaikuttaa!
Jumala antaa meille rukousaiheet ja jopa sanat ja rukouskielen, kun vain haluamme olla Hänen välikappaleinaan!
Sinun rukouksesi voi olla avainasemassa monen ihmisen siunaukseksi ja pelastumiseksi!

100% - 100%
JUMALAN JA IHMISEN YHTEISTYÖN PERIAATE:
100% JUMALA, 100% IHMINEN
Minä vastaan täysin omasta osuudestani, Jumala vastaa omastaan.
Minun osuuteni on minun tehtäväni, mutta se on Jumalan ongelma.

