Yhteisen rukouksen tarkoitus, osa 1

Yhteinen ylistys ja kiitos ‐ Seurakunta kunnioittaa Jumalaa
Yhteisen rukouksen neljä tarkoitusta:
1. Yhteinen ylistys ja kiitos ‐ Seurakunta kunnioittaa Jumalaa
2. Toisten kuormien kantaminen – Seurakuntalaiset siunaavat ja tukevat
toisiaan
3. Voiman moninkertaistaminen – Seurakunta kantaa yhteisiä isoja
rukousprojekteja
4. Yhteisen askelet hengen maailmassa ‐ Seurakunta etsii yhdessä
Jumalan tahtoa, tekee parannusta ja kasvaa rukouksen kautta
Kun nämä elementit ovat mukana rukouskokouksessa,
yhteen kokoontuneiden rukoilijoiden yhteisiä mahdollisuuksia voidaan
käyttää täysipainoisesti.

ALOITA AINA KIITOKSELLA!
Niin yksityinen kuin yhteinen rukous alkaa aina kiitoksella.
Vasta sitten esitämme ongelmamme, syntimme, pyyntömme.
Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on:
niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
Hepr. 13:5.
Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä
veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. Ps. 100:4
Jumalan kunnioitus ja ylistys on perusasenne:


Pelastettujen ihmisten ja kansan perusasenne suhteessa Jumalaan
...pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu
on: "Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta
sinun nimellesi". (Room. 15:9) – Pelastuneen ihmisen uusi olotila on
sellainen, että hän ylistää Jumalaa.



Seurakunnan yhteisen kokoontumisen perusasenteena
‐ että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen
Kristuksen Jumalaa ja Isää (Room. 15:6)

- Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette
kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. (Kol. 3:15)

‐ ‐‐täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja
hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä.. (Ef. 5:18‐20) - Seurakunta arvostaa yhteyttään
Jumalaan, korottaa Hänen persoonaansa keskellään

Yhteinen ylistys on toimintaa, jonka kautta seurakunta:


Toteuttaa kutsumustaan pyhänä papistona, joka on kutsuttu
julistamaan Jumalan suuria tekoja
‐ Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo,
omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä
kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. (1 Piet. 2:9) ‐ Seurakunnan
kutsumukseen liittyvät sanat ”pyhä, kuninkaallinen, jalo, ihmeellinen”



Noudattaa raamatullista rukouksen periaatetta, että meidän tulee
tuoda pyyntömme Jumalalle kiitoksen kanssa
‐ Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi (Fil. 4:6)
‐ Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden
Kristuksessa Jeesuksessa. 1. Tess. 5:18



Ilmaisee julkisesti Jumalalle kiitoksensa konkreettisista asioista antaen
Hänelle kunnian
‐ Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista (1 Tess. 1:2)
‐ Me kiitämme Jumalaa ‐‐aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me
olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja
rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan; me kiitämme häntä
sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa. ( Kol 1:3‐5)

Seurakunnan on koko olemuksellaan, kokoontumisellaan,
kaikella toiminnallaan, julistuksellaan,
yhteisellä rukouksellaan ja ylistyksellään heijastettava
uskovan elämän perimmäistä tarkoitusta:

Tuoda Jumalalle kunniaa
ja iloita Hänestä iankaikkisesti!

