Kestävä rukous

Miksi rukousvastaukset usein viipyvät, osa 2
8. Joskus tarvitaan aikaa riittävän rukousmäärän kertymiselle.
Eri asioita varten tarvitaan eri määrä rukousta
ja voimaa.
On saatava kokoon tarvittava määrä rukousta ja
siihen liittyvää vaikutusta niin näkymättömässä
kuin näkyvässä maailmassa.
Rukoiltuamme jotakin meillä on usein
tapana jäädä odottamaan Herraa, kun
Herra itse asiassa odottaa meitä,
että jatkaisimme taistelua.
Esimerkki rukouksen kertymisestä:
Kun Elia rukoili sadetta (1 Kun. 18), kyseessä oli
Jumalan tahto, Jumalan ajatus ja Jumalan
ajoitus. (”Pitkän ajan kuluttua, kolmantena vuotena, tuli Elialle tämä Herran sana:
"Mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päälle".) Kuitenkin
hän joutui taistelemaan rukouksessa ja toistamaan rukousta!
Miksi Elian oli rukoiltava seitsemässä jaksossa, ennen kuin sade tuli?
Todennäköisin selitys: Hänen oli jatkettava kärsivällisesti ja kestävänä, kunnes oli
saanut kokoon tarpeeksi rukousta ja vapauttanut rukouksensa kautta taivaissa
tarpeeksi vaikutusta ja voimaa.

9. Viipyvien rukousvastausten erämaa jalostaa luonnettamme
Meitä puhdistetaan palvelustyötä varten.
Jeremia ja Joosef joutuivat vankeuteen siksi, että toimivat oikein. (Jer. 37, 1 Moos.
39)

Voit joutua ahdistuksiin, syrjään ‐ "Jumalan vankilaan"
siitä huolimatta,
että motiivisi ovat puhtaat.

Joskus Jumala vangitsee palvelijansa "tottelevaisuuden vankilaan", jotta heillä
olisi pohjaa, jolta puhua niille, jotka ovat tottelemattomuuden vankilassa.
Jos tutkit sydäntäsi etkä löydä mitään syytä elämäsi vankilakokemukselle",
kyseessä saattaa olla "Jumalan vankila".
______________
Usko, joka on murtuneessa astiassa, tuoksuu ja kuulostaa erilaiselta."
"Emme osaa hallita kunniaa, ellemme ensin osaa hallita ahdistusta".
______________
Mistä tiedät, miten pitäisi rukoilla, ja onko kyseessä "paholaisen vankila" vai
"Jumalan vankila"?
Lähtökohtainen sääntö:
Taistele ongelmallista asiaa vastaan, ellet selvästi tunne Herran
käskevän sinun laskea aseita. Suurin osa sairauksista ja ahdistuksista ei
ole Jumalan tahto, mutta toisinaan ne voivat kuulua Hänen
suunnitelmiinsa. (Näin oli esim. Jobin ja Paavalin elämässä.)
Älä rukoile pelkästään: 'Herra, paranna minut, koska olen sairas', vaan
'Herra, ole armollinen minulle ja paranna minut nimesi tähden, että
Sinun nimesi tulisi kunnioitetuksi.'

Kestävässä rukouksessa on kysymys siitä, että me
ymmärrämme rukouksen toimintaperiaatteita ja osaamme
jatkaa tehokasta rukousta riittävän pitkään.
Voitto tulee kestävälle ja kokosydämiselle.

