Yhteisen rukouksen tarkoitus, osa 3
Voiman moninkertaistaminen
– Seurakunta kantaa yhteisiä rukousprojekteja
Voiman moninkertaistumisen periaate:
Mitä enemmän on rukoilijoita, sitä enemmän on sopimusta ja sitä enemmän
voimaa. Jumala on luvannut vastata, kun me rukoilemme yhdessä sopien.
”Yksi teistä ajaa pois tuhat, ja kaksi ajaa pois kymmenen tuhatta!” 5 Moos. 32:30
Sekä Raamattu että käytännön kokemus vahvistavat, että yhteisessä
rukouksessa voima moninkertaistuu.

Paljon rukousta – paljon voimaa.
Vähän rukousta – vähän voimaa.
Rukouksessa tarvitaan sekä määrää että laatua
Eri asioita varten tarvitaan eri määrä rukousta ja voimaa.
Mark. 9:28-29 "Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja
paastolla".
Elia rukoili palavasti ja kestävästi. Jaak. 5:16-18: -- vanhurskaan
rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin
mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi--.
Voimallinen yhteinen rukous on mahdollista, kun seurakunta on yhtenäinen.
Yhtenäisyys rukouksessa, toiminnassa, tavoitteissa; yhteisiä
hengellisiä kokemuksia: Apt. 4:24, 31-32 Sen kuultuansa he
yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ... Ja kun he olivat
rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki
Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.
Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu;

Yhteinen rukous on julistus Jumalan edessä siitä, että tämä uskovien joukko
haluaa olla yhteistyössä Jumalan kanssa ja haluaa Jumalan tahdon tapahtuvan!

Seurakunnan kokous on viikon merkittävin tapahtuma paikkakunnalla
‐ suuri hengellinen joukkovoima, jota saamme käyttää hyväksi.

Seurakunta rukoilee seurakunnan kokoisten asioiden puolesta.
On helpompi rukoilla isojenkin asioiden puolesta, kun usko vahvistuu joukossa.
Yhteisen esirukouksen perusjakeet Uudessa testamentissa Tim 2:1‐4:
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään
esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken
esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää
kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista
Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset
pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
Seurakunnan luonnollinen rukousvastuualue – ”kestoaiheita” ja vaihtuvia:
jäsenistö, johto, toiminta ja ympäristö.
‐ Seurakunnan eri työmuodot ja niiden kohderyhmät
‐ Seurakunnan johto ja vastuunkantajat
‐ Seurakunnan jäsenistöön liittyvät aiheet: syrjään jääneet, eri ryhmät
‐ Yksittäisten seurakuntalaisten elämään liittyvät rukousaiheet:
sairaudet, perhekunta jne.
‐ Jokin evankeliointitapahtuma
‐ Oman paikkakunnan asiat, esim. kaupungin nuoriso
‐ Suomen herätys, Suomen tilanne, päättäjät, jne
‐ Lähetystyöhön liittyvät aiheet
‐ Jonkin kärsivän tai unohdetun ryhmän tilanne, esim. narkomaaninuoret
Eri tapoja rukoilla yhdessä:
Rukouskokoukset – Esim. Apt 4:24.
Rukousketjut – Rukoillaan ”päivystysvuoroissa”
Rukousvartiot – Ollaan kriisitilanteessa koko ajan rukouksessa, Apt. 12
Rukousringit – Ilmoitetaan ajankohtaisista aiheista esim. tekstiviesteillä
Kukin rukoilee tahollaan – Sovitaan, että kaikki rukoilevat tahoillaan
jonkin asian puolesta esim. tietyn ajan kuluessa
Ryhmä- ja teemarukoukset – Esim. äidit, aktioryhmät, pienryhmät

Yhteinen paasto on osoitus siitä, että olemme tosissamme:
‐ Yhteinen nöyrtyminen paastoon ja rukoukseen: Esra 8:21‐23 Minä
kuulutin siellä Ahava‐joella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme
edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa
‐ Ensin paastottiin yhdessä, ja sitten taas paastottiin yhdessä:
Apt. 13:1‐3: Paavalin ja Barnabaan lähettäminen lähetystyöhön.

