Yhteisen rukouksen tarkoitus, osa 2
Toisten kuormien kantaminen
– Seurakuntalaiset siunaavat ja tukevat toisiaan
‐‐rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta, Ef. 6:18
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, 1. Tim 2:1.
Yhteinen rukoustilanne antaa tilaisuuden rukoilla toinen toistemme puolesta,
että kaikki lähtisivät kokouksista pois rakentuneina, vahvistuneina,
vapautuneina
"Itkekää itkevien kanssa" (Room. 12:15).
"Kantakaa toistenne kuormia" (Gal. 6:2). Kannattelemme kuormia ja
kannamme niitä myös yhdessä pois auttaen ystäviämme pääsemään
niistä eroon.
Miksi on rukoiltava toisten puolesta? Miksei Jumala aina suoraan kohtaa avun
tarpeessa olevaa?
Rukouksen tarpeellisuus perustuu Jumalan säätämykselle, että Hän toimii
maan päällä yhteistyössä ihmisen kanssa. Jo luomisessa Jumala valitsi ihmisen
kautta toimimisen, ei toimimista ihmisestä erillään.

Joskus rukouksemme näyttää olevan välttämätön,
että Herra voi toimia ja siunata.
Joskus Jeesuksen tekemän liiton siunaukset pääsevät luoksesi sitä
kautta, että veljet ja sisaret ja tulevat avuksesi ja rukoilevat puolestasi.
Jaak.5:14‐16: Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan
vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran
nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta
jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te
parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.

Esimerkkejä Raamatun tilanteista, joissa rukous toisen puolesta tuo avun:
Apt. 28:8 Publiuksen isä makasi sairaana ‐‐ punataudissa; ja Paavali
meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja paransi
hänet.
Apt. 9:40 Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja
rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin
tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.
1. Moos. 20:17 Mutta Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi
Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa, niin että he
synnyttivät lapsia.
Jumalan ja ihmisen yhteistyön malli rukoillessamme toistemme puolesta
Kuinka minä voin rukoilla kenenkään puolesta, kun minulla ei ole mitään
armolahjoja tai armoitusta ja olen pelkkä heikko riviuskovainen?

Kaikkivaltias Jumala jakaa liittonsa siunauksia meidän kauttamme.
Juuri tähän liittyy esirukoilijantehtävämme.
JEESUS

ME

Jeesus on voittaja.

Me olemme voiton toimeenpanijat.

Jeesus on Lunastaja.

Me päästämme lunastetut vapaiksi

Jeesuksen työ antaa meidän
rukouksillemme arvovallan.

Meidän rukouksemme vapauttavat
Jeesuksen työn vaikutuksen.

Jeesus on tuottaja.

Me olemme levittäjiä, jakelijoita.

Meidän tehtävämme rukoilijoina ei ole vapauttaa,
vaan uskoa Vapahtajaan ‐
ei parantaa, vaan uskoa Parantajaan.
Jaamme Jeesuksen hankkimia siunauksia.
Ei tarvitse itse tuottaa mitään.

