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Rukous avaa ovet
Rukous valmistaa tien ihmisten sydämiin, niin että he voivat nähdä Jeesuksen ja
ymmärtää hänen pelastustyönsä merkityksen henkilökohtaisena lahjanaan.
Tämä vihkonen antaa yksinkertaisia virikkeitä rukoukseen naapurien, ystävien ja
työtoverien, kaikkien lähimmäisten puolesta.
Olisiko mahdollista, että jokaisen alueen ihmisen puolesta rukoiltaisiin henkilökohtaisesti? Päämäärä on mahdollinen ja se voi toteutua, kun paikkakunnan kristityt
alkavat toimia yhdessä ja valmistaa paikkakuntaa evankeliumin sanomalle ja hengelliselle muutokselle.
Hyvän päämäärään rukoukselle antaa esimerkiksi edessä oleva evankelioiva tapahtuma tai vaikkapa Alfa-kurssi. Tärkeintä ei ole kuitenkaan yksittäinen tapahtuma,
vaan yhteisössä jatkuvasti elävä rukous, joka näkyy arjen kristillisyyden vahvistumisena.
Tässä aineistossa esitellään kolme yksikertaista tapaa rukoilla oman alueen ja
lähimmäisten puolesta: rukousmajakka, rukouskävely ja henkilökohtainen rukous.
Materiaali esittelee myös lyhyesti ja käytännönläheisesti seitsemän Raamatun
pohjalta nousevaa tapaa rukoilla ihmisille avoimuutta sekä evankeliumin sanoman
kuulemiselle että siitä kertomiselle.
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Rukous avaa ovet
Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä, mutta ei pakota ketään siihen. Hän haluaa valmistaa tien ihmisten sydämiin niin, että he voivat kohdata Kristuksen. Hän kutsuu
omiaan mukaan valmistamaan tuota tietä rukouksin.
Rukous valmistaa tien kotisi, kyläsi, lähiösi ja kaupunkisi ihmisten sydämiin, niin että
he voivat nähdä Jeesuksen ja ymmärtää hänen pelastustyönsä merkityksen henkilökohtaisena lahjanaan. Tämä voi johtaa hengelliseen muutokseen koko yhteisössä.
Uudistuminen alkaa kuitenkin ensin Jumalan seurakunnan keskeltä.
”Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa
järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa,
uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on
hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:1-2
Esirukous ei aina muuta olosuhteita tai rukouksen kohteita, mutta se muuttaa aina
rukoilijan itsensä. Esirukous on avain muutokseen, joka alkaa aina yksittäisten ihmisten mielistä ja sydämistä. On kyse muuttuneiden sydämien ketjusta, jossa evankeliumi välittyy sydämeltä sydämelle.
Tämä pieni opas antaa virikkeitä ja rohkaisua rukoukseen naapurien, ystävien ja työtoverien, kaikkien lähimmäisten puolesta. Voit rukoilla milloin tahansa, mutta erityistä päämäärää rukoukselle antaa esimerkiksi edessä oleva evankelioiva tapahtuma.
Tärkeintä ei ole kuitenkaan yksittäinen tapahtuma, vaan yhteisössä jatkuvasti elävä
esirukousprosessi, joka näkyy arjen kristillisyyden ja todistamisen voimistumisena.

Rukoile, että Jeesuksen nimi nousisi kunniaan
Kaikessa evankelioimisessa tarvitaan valmistelevaa rukousta. Evankelioivat tapahtumat, missiot ja kampanjat ovat tärkeitä, mutta tärkeintä on, että Jeesuksesta itsestään tulee pääasia yhteisöissämme. Rukoillaan, että ihmiset ymmärtäisivät, kuka
Jeesus Kristus on ja ottaisivat hänet vastaan jo ennen evankelioimistapahtumaa, sen
aikana ja vielä kauan sen jälkeenkin. Esirukouksen tulisi olla aina osa seurakunnan
elämää.

Päämäärä: Jokaisella ainakin yksi esirukoilija
Olisiko mahdollista, että jokaisen alueen ihmisen puolesta rukoiltaisiin henkilökohtaisesti ennen evankelioimistapahtumaa? Ja miksei rukous voisi jatkua tapahtuman
jälkeenkin? Kun sinä ja muut alatte rukoilla, Jumala kasvattaa haluanne nähdä, että
jokaisen alueenne asukkaan puolesta rukoillaan.
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Päämäärä on mahdollinen ja unelma voi toteutua, kun paikkakunnan kristityt alkavat
toimia yhdessä: valmistaa koko paikkakunta evankeliumin sanomalle ja hengelliselle
muutokselle.

Kolme tapaa rukoilla
Tässä vihkosessa esitellään kolme tapaa rukoilla oman alueen ja lähimmäisten
puolesta:
 rukousmajakka
 rukouskävely
 henkilökohtainen rukous
Seuraavassa on käytännöllisiä ideoita näiden rukoustapojen toteuttamiseen.

Seitsemän raamatullista teemaa
Tässä materiaalissa esitellään myös lyhyesti seitsemän Raamatun Sanan pohjalta
nousevaa tapaa rukoilla ihmisille uutta avoimuutta evankeliumille sekä koko yhteisöä muuttavaa rakkauden vallankumousta.



Rukousmajakka
”Rukousmajakka” on ryhmä kristittyjä, jotka sitoutuvat rukoilemaan lähellään olevien
ihmisten puolesta. Ryhmän jäsenet rohkaisevat toisiaan säännöllisessä rukouksessa.
Rukouksen kohteina voivat olla ystävät, työtoverit, koulukaverit ja naapurit. Rukouksen lisäksi ryhmä osoittaa rakkautta ja huolenpitoa käytännöllisin tavoin. Kun Jumala
avaa mahdollisuuksia, ryhmässä mukana olevat ovat valmiita kertomaan Jeesuksesta
niille, joiden puolesta ovat rukoilleet.

Sytytä rukouksen majakka
Kutsu muita mukaan. Kutsu muutamia uskovia naapureita, ystäviä tai työtovereita
rukoilemaan kanssasi viikoittain tietyksi ajaksi. Ryhmän ei tarvitse olla suuri. Kolmekin on jo riittävän kokoinen ja se voi kokoontua helposti. Määräaikainen sitoutuminen antaa rukoukseen päämäärätietoisuutta. Sopiva ajankohta rukoukselle voisivat
olla kuukaudet ja viikot ennen erityistä evankelioivaa tapahtumaa, Alfa-kurssin alkua
ja sen aikana tai ennen jotakin seurakunnan tapahtumaa. Tai voitte itse asettaa
päämäärän, jonka puitteissa haluatte tehdä jotain yhteisönne tai rukoilemienne
ihmisten hyväksi.

Rukous avaa ovet © 2007 KRS Koulutuspalvelut
perustana Open My City© WayMakers, USA

4/14

Keskittykää rukoilemaan muutamien lähellä asuvien ihmisten, työtoverienne tai
muuten elämänpiiriinne kuuluvien lähimmäisten puolesta, jotka eivät vielä tunne
Jeesusta henkilökohtaisena Vapahtajanaan tai ovat ajautuneet pois Jumalan luota ja
kaipaavat uudistumista. Voitte valita esimerkiksi viisi ihmistä työstä tai viisitoista
kotia läheltänne, tai jopa kokonaisen korttelin.
Rukousta seuraa toiminta. Jumala saattaa antaa teille uusia yhteyksiä ihmisiin, niin
ei-uskoviin kuin uskoviinkin, joiden puolesta rukoilette ja järjestää teille erityisiä
kohtaamisia heidän kanssaan. Jumala haluaa luoda ja vahvistaa ihmissuhteita; hän
haluaa luoda ihmissuhteiden verkoston, johon hän antaa satonsa.
Pitäkää sydän ja silmät auki nähdäksenne, miten voitte osoittaa Jumalan rakkautta ja
huolenpitoa ihmisille käytännössä ja miten voitte kertoa heille evankeliumin sanomaa heille sopivalla tavalla, tai ehkä voitte kutsua heidät vierailulle kotiinne, Alfakurssille, mukaan ystäväpiiriinne tai seurakuntaanne.

Monia soihtuja, yksi valo
Jokainen rukoilija on kuin kynttilä, joka hälventää maailman pimeyttä. Rukousryhmä on kuin pimeällä merellä loistava majakka. Kun syntyy yhteisen rukouksen liike, valo voimistuu ja loistaa
yhä kirkkaammin. Mitä enemmän valoa, sitä vähemmän pimeyttä.



Rukouskävely
Rukousta yhteisön keskellä. Rukouskävelyn perusidea on se, että rukous "jalkautuu" ihmisten asuinalueille ja yhteisöön. Siihen ei liity mitään maagista tai kummallista, se on vain yksi tapa tehdä rukouksesta konkreettista ja elävää. Tällä tavoin liikkeelle lähteminen antaa uusia näkökulmia; silmät auki kulkeminen ja rukoileminen
auttaa näkemään ongelma-alueita ja löytämään yhteyden yhteisöön, jota seurakunta palvelee ja haluaa tavoittaa. Rukouskävely voi auttaa antamaan rukoukseen myös
lisää päämäärätietoisuutta.

Missä
Rukous toteutetaan kävellen alueella, jonka puolesta on sitouduttu rukoilemaan.
Rukouksen kohteeksi voidaan valita myös vaikkapa sairaala, virasto, jokin tuotantolaitos tai paikka missä tehdään tärkeitä päätöksiä. Kävelyn aikana voidaan pysähtyä
tiettyjen talojen tai paikkojen kohdalle ja rukoilla niiden puolesta.
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Miten


Kaksin tai kolmin
Rukouskävelyn voi tehdä yksin, mutta rukoukseen voi olla helpompi keskittyä,
kun se tehdään pareittain tai kolmikoissa, jolloin voidaan nähdä yhdessä ympäristössä enemmän. Tärkeintä ei ole esirukoilijoiden määrä, vaan heidän uskollisuutensa.
Voitte rukoilla hiljaa mielessänne, mutta ääneen rukoileminen voi antaa selkeyttä
ja auttaa kohdentamaan rukouksia. Rukoilkaa kuitenkin huomiota herättämättä.
Kävelyn jälkeen on hyvä kirjata muistiin, mitä asioita tai ihmisiä erityisesti nousi
rukousaiheiksi. Se auttaa jatkamaan ja innostaa rukousta myös seuraavalla
kerralla. Ehkä huomionne alkaa kiinnittyä joihinkin tiettyihin seikkoihin tai käytännön tarpeisiin. Jos rukouskävelyyn osallistuu useampia kaksikoita ja kolmikoita, lähtekää liikkeelle yhteisestä paikasta ja tulkaa kävelyn jälkeen koolle jakamaan kokemuksianne ja päättäkää tapaaminen vielä yhteiseen rukoukseen.



Rukoilkaa päämäärätietoisesti
Rukoilkaa ihmisten ja alueen tarpeiden puolesta. Käyttäkää tarvittaessa karttaa
apuna. Merkitkää siihen myös erityisen rukouksen kohteeksi nousevat paikat ja
alueet. Voitte hankkia yhteisönne keskelle myös laatikon, johon ihmiset voivat
jättää esirukouspyyntöjään.



Rukoilkaa Jumalan sanan pohjalta
Lukekaa Jumalan Sanaa ääneen, rukoilkaa Sanan pohjalta. Voitte rukoillessanne
myös julistaa Jumalan sanaa, millä on varmasti merkityksensä alueenne hengelliseen ilmapiiriin. Pitäkää mukananne Raamatun jakeita tai pieni Uusi testamentti.
Raamatun jakeita voi kirjoittaa vaikkapa pienille korteille.



Rukoilkaa Pyhän Hengen johdatuksessa
Pyytäkää, että Pyhä Henki johdattaa askeleitanne ja rukouksianne. Hän auttaa
teitä näkemään asioita uudella tavalla ja antaa teille rukousaiheita. Rukoilkaa,
että saisitte myötätuntoa ja rakkautta yhteisönne ihmisiä kohtaan.
Jos kohtaatte pahan valtoja, ylistäkää Jeesuksen nimeä, jotta alueen ihmiset
voisivat kuulla evankeliumin ja pääsisivät vapaiksi.
Jumala saattaa antaa teille ajatuksia, miten voisitte käytännössä palvella alueen
ihmisiä. Olkaa valmiita myös toteuttamaan saamanne ajatukset.

Alueen kattava rukous
Rukouskävely on yksi tapa kattaa koko yhteisö rukouksella tiettynä ajankohtana. Sen
voi tehdä esimerkiksi niin, että kukin seurakunta tai rukousryhmä sitoutuu rukoilemaan tiettyjen alueiden puolesta, vaikkapa postinumeron perusteella. Viisaalla
suunnittelulla koko kaupunki voidaan kattaa rukouksella kuukaudessa tai jopa
päivässä. Tästä on olemassa lukuisia esimerkkejä eri kaupungeista ja maista.
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Rukous ihmisten puolesta
Kun ihmiset kertovat sinulle ongelmistaan, tarjoudu rukoilemaan heidän puolestaan.
Monien puolesta ei kukaan ole koskaan rukoillut. Voit kertoa heille, että jokaisella on
ainakin yksi esirukoilija, itse Jeesus Kristus.

Rukous avaa ovet
Huolenpitosi välittää ihmisille Jumalan rakkautta. Jos suhtaudut ihmisten
ongelmiin avoimesti tuomitsematta tai holhoamatta, tarjouksesi rukoilla heidän
puolestaan kertoo heille, että Jumala on kiinnostunut heidän elämästään.
Tarjous rukoilla avaa keskustelun. Rukoileminen naapureille tai työtovereille
tärkeiden asioiden puolesta voi avata mahdollisuuden keskustella siitä, mitä Jumala
heille merkitsee.
Rukouksesi kertoo, mitä suhde Jumalaan tarkoittaa. Rukoile yksinkertaisesti ja
tavallisin sanoin. Rukouksesi voi osoittaa ihmisille, mitä usko ja suhde Jumalaan
käytännössä tarkoittavat.
Kerro ihmisille, että heidän puolestaan rukoillaan
Rukoile ensin. Rukoile ihmisten puolesta yksityisesti ennen kuin tarjoudut rukoilemaan avoimesti heidän tarpeidensa puolesta. Rukous muuttaa sydäntäsi ja alat
nähdä toiset Jumalan silmin. Kerro heille rukoilevasi heidän puolestaan, mutta tee se
luontevasti ja tekemättä asiasta numeroa. Voit pudottaa vaikkapa kauniin kortin
naapurisi postilaatikkoon, tämän voit tehdä myös yhdessä rukousryhmäsi kanssa.
Kerro ihmiselle, että olet rukoillut hänen puolestaan. Voit sanoa vaikkapa: ”Olen
itse saanut kokea Jumalan apua omassa arjessani. Olen rukoillut Jumalan siunausta
sinulle ja muille tämän alueen asukkaille.”
Tarjoudu rukoilemaan hänen puolestaan: ”Ehkä elämässäsi on asioita, joihin et
löydä ratkaisua. Saisinko rukoilla puolestasi näissä asioissa? Mitä aivan erityisesti
voisin rukoilla?”

Miten rukoilla


Kun rukoilet ihmisen kanssa, rukoile hänen mainitsemiensa tarpeiden puolesta.
Keskity siihen, mikä on hänelle tärkeää. Kuuntele ihmistä ja Pyhää Henkeä, älä
omaa järkeäsi.



Rukoile yksinkertaisesti ja luontevasti ilman uskonnollisia sanoja tai harrasta
äänenpainoa. Älä käytä sanoja, joita toinen ei ehkä ymmärrä, mutta jos mahdollista, pohjaa rukouksesi johonkin Raamatun lupaukseen tai sanaan.



Rukoile Herran siunaus, jos niin koet, tai ainakin lähimmäisesi sitä pyytäessä.
Jumalan sanaan ja sen lupauksiin vetoava rukous on aina voimallista.
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Rukoile nöyrästi. Rukoile ihmisen kanssa ja rinnalla, älä holhoa tai asetu hänen
yläpuolelleen. Sinut on kutsuttu ihmisten palvelijaksi, myös esirukoilijana.

Älä käännytä, äläkä välttämättä yritä selittää ihmiselle evankeliumia tässä hetkessä,
vaan jatka rukousta hänen puolestaan. Anna Jumalalle aikaa ja mahdollisuus vastata
rukouksiin. Ehkä Jumala tuo jonkun toisen, juuri tälle ihmiselle sopivan ihmisen kertomaan evankeliumin sanoman. On kyse todistajien ketjusta, jonka kautta Jumalaa
toimii vähitellen ihmisen sydämessä, kunnes hänen sydämensä kypsyy ottamaan
vastaan pelastuksen lahjan.



Seitsemän rukousta
alueesi puolesta
Avaa elämämme
- Auta meitä palvelemaan naapureitamme
Aitoa ystävyyttä
”Muistuta heitä kaikkia, että heidän on toteltava esivaltaa ja viranomaisia ja
oltava näille kuuliaisia ja valmiita tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa
parjata ketään eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja
osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. Myös meihin kuuluvien on opittava
tarpeen vaatiessa tekemään hyvää, muuten heidän uskonsa jää hedelmättömäksi.” Tiitus 3:1-2,14
Isä, auta meitä olemaan aitoja ja avoimia naapureitamme ja muita lähellä olevia
ihmisiä kohtaan. Ehkä olemme nähneet heissä vain vikoja tai emme ole edes huomanneet heitä. Opeta näkemään heidän tarpeensa ja auttamaan heitä. Muuta mahdolliset väärät asenteemme heitä kohtaan.

Aitoa huolenpitoa
”Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on
tiedettävä, miten kullekin vastaat.” Kol. 4:6
Isä, anna puheeseemme sinun rakkauttasi, huumorintajua ja todellista huolenpitoa.
Auta meitä tuntemaan Jeesus niin, että meidän on helppo keskustella hengellisistä
asioista ihmisten kanssa.
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Rohkeasti evankeliumia
”Täydet kaksi vuotta Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan ja otti vastaan
kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti,
kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä.” Apt. 28:30-31
Isä, auta että osaisimme avata kotimme ihmisille. Rukoilemme tämän alueen asukkaille avoimuutta toinen toisiaan ja sinua kohtaan. Rukoilemme avoimia sydämiä ja
koteja. Herra, tuo vapautta ja avoimuutta alueemme hengelliseen ilmapiiriin.

Avaa ovemme
- Siunaukseksi naapureillemme
Anna rauhasi
”Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.'”
Luukas 10:50

Rukoilemme, että sinun rauhasi vallitsisi tämän alueen kodeissa. Sinä rakastat näitä
ihmisiä ja haluat heidän parastaan, siunaa heitä ilolla ja rauhalla, joka tulee vain Kristuksen sovitustyön ja Pyhän Hengen täyteyden kautta.

Tervetuloa kotiin
”Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ’Sakkeus, tule kiireesti
alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.’ Sakkeus tuli
kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen.” Luukas 19:5-6
Rukoilemme hyviä kohtaamisia naapurien kanssa, joita olemme ehkä vältelleet tai
jopa pelänneet. Anna meille silmät nähdä ne, jotka etsivät sinua. Anna meille lempeää rohkeutta lähestyä heitä ja olla heistä aidosti kiinnostuneita.

Jeesuksen ottaminen vastaan
"Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan,
ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt.” Matteus 10:40
Rukoilemme, että naapurimme tapaisivat ihmisiä, jotka tuntevat sinut ja jotka voivat
auttaa heidät yhteyteen sinun kanssasi. Tärkeintä on, että he löytävät Jeesuksen ja
hengellisen kodin, jossa he voivat kasvaa sinun opetuslapsinasi.

Rukous avaa ovet © 2007 KRS Koulutuspalvelut
perustana Open My City© WayMakers, USA

9/14

Avaa suumme
- Kertomaan evankeliumin sanomaa
Rohkeutta Jumalalta
”Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin
salaisuutta.” Ef. 6:19
Isä, auta jokaista alueen uskovaa välittämään evankeliumin sanomaa selkeästi ja
rakkaudellisesti. Anna todistajillesi uutta voimaa julistaa totuutta ja armoa.

Todistus Jumalan teoista
”Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun kunniaasi.” Ps. 51:17
Herra, emme halua enää pitää sinun hyvyyttäsi omana salaisuutenamme. Naapureidemme ja ystäviemme pitää saada kuulla, mitä sinä olet tehnyt puolestamme.

Talo täyteen
”Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat
hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet
edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa.” Markus 2:1-2
Isä, kokoa paljon ihmisiä alueeltamme kuulemaan evankeliumia. Tee tunnetuksi,
kuka Jeesus on. Rukoilemme, että jokainen alueemme asukas saisi kuulla sinusta ja
ihmeellisestä rakkaudestasi.

Avaa korvat
- Kuulemaan totuus
Avaa sydämet ottamaan sanoma vastaan
”Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, joka
oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen
sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui.” Apt. 16:14
Isä, avaa lähimmäistemme korvat, kun he kuuntelevat sanaasi. Auta heitä ymmärtämään, mitä he kuulevat. Vedä heitä lempeästi yhteyteesi.
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Sinun sanasi toimii
”Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se
todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa.” 1. Tess. 2:13
Isä, saakoon sinun sanasi vallata asuinalueemme. Auta kyynisiä ja sydämensä sulkeneita kuulemaan sinun rakastava äänesi, ei ihmisen mielipiteitä ja vääriä vaikutteita.

Siunaa heidän korvansa ja silmänsä
"Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat! ” Matteus 13:16
Jeesuksen sanoin siunaamme naapureitamme: Saakoot heidän silmänsä ja korvansa
avautua. Isä, auta heitä ymmärtämään totuus ja näkemään evankeliumin kauneus.

Avaa silmät
- Näkemään Jeesus
Vapaaksi pimeyden voimista
”Minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun
sinulle ilmestyn.” Apt. 26:16
Isä, avaa ystäviemme ja naapureidemme silmät. Käännä heidät pois tuhon tieltä.
Käännä heidän katseensa valoon. Paljasta petos, jonka vallassa he ovat olleet.
Vapauta heidät voimista, jotka ovat pitäneet heitä pois yhteydestäsi. Anna heille
rohkeus luottaa siihen, että he voivat saada anteeksi ja että heillä on pysyvä paikka
sinun perheessäsi.

Näkemään sinun voimasi
”Hän rukoili Herraa ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi."
Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia
hevosia ja vaunuja täynnään.” 2. Kun. 6:17
Herra, ilman sinua olemme sokeita, emmekä näe hyvyyttäsi ja voimaasi. Avaa naapuriemme silmät näkemään miten ihmeellinen sinun valtakuntasi on. Tulkoon sinun
valtakuntasi.
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Jeesuksen näkeminen ja seuraaminen
”Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. ’Mitä haluatte minun tekevän
teille?’ hän kysyi. He vastasivat: ’Herra, anna meille näkö silmiimme.’ Jeesuksen
kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään, ja samassa niihin tuli näkö.
Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä.” Matteus 20:32,34
Olet jälleen sokeiden edessä. Herra, haluamme että heidän silmänsä aukeavat. Kosketa ystäviemme hengellisiä silmiä. Haluamme, että he voivat nähdä sinut, Jeesus.
Kun he näkevät kuka sinä olet, he haluavat seurata sinua.

Lupaus: he näkevät ja ymmärtävät
”Toimin niin kuin on kirjoitettu: - Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat
näkemään, ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään.” Room. 15:21
Tämä jae on lupaus naapureillemme. Ne jotka eivät ole vielä kuulleet tai ymmärtäneet evankeliumia, saavat siihen mahdollisuuden. He ymmärtävät tarpeeksi valitakseen sinut. He näkevät riittävästi ymmärtääkseen ja seuratakseen sinua. Herra ole
armollinen, me vetoamme sinun Sanasi lupaukseen.

Jumala vapauttaa ja valaisee
”Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää. Herra päästää
vangitut kahleista, hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen.” Ps. 146:7-8
Herra, jotkut ystävämme riutuvat pimeyden vankiloissa. Toiset ovat niin ongelmiensa
musertamia ja toivottomia, etteivät he näe toivoa. Vapauta heidät pimeyden siteistä,
anna heille näkökyky, ympäröi heidät rakkaudellasi.

Avaa kotimme
- Ottamaan ihmiset vastaan

Auta meitä jakamaan koko elämämme
”Rakastimme teitä niin hellästi, että olimme valmiit antamaan teille Jumalan
evankeliumin lisäksi oman itsemmekin; niin rakkaiksi te olitte meille tulleet.
Niin kuin tiedätte, me kehotimme ja rohkaisimme teitä jokaista… että eläisitte
Jumalalle kelpaavaa elämää, sillä hän kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.” 1. Tess. 2:8,12
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Isä, auta meitä tukemaan niitä, jotka ovat vasta äskettäin alkaneet seurata sinua.
Opeta meille enemmän mitä sinun opetuslapsenasi oleminen merkitsee. Auta, etteivät arjen paineet vie voimiamme ja huomiotamme niin, ettei meillä ole aikaa rohkaista toisia. Vapauta meidät itsekeskeisestä elämäntavasta. Anna meille usko ja halu
nähdä, että ihmisten elämä todella muuttuu. Anna uusille uskoville ystäviä, jotka
rohkaisevat heitä ja auttavat heitä uudenlaiseen identiteettiin ja elämään. Kiitos, että
saamme tuoda toivoa ystäviemme elämään.

Kristuksen työtovereina
”Jeesus sanoi: ’Ruoki minun lampaitani’.” Johannes 21:16
Herra, anna meille samaa paimenen rakkautta kuin sinullakin on, että voimme rakastaa ja huolehtia lähimmäisistämme ja naapureistamme, jotka ovat tulleet tuntemaan
sinut. Sinä olet heidän Vapahtajansa ja uskot heidät meidän hoitoomme. Kiitos tästä
luottamuksesta ja vastuullisesta tehtävästä.

Avaa seurakuntamme
- Ottamaan uudet ihmiset lämpimästi vastaan
”Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa!
Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt
hän on löytynyt.' Niin alkoi iloinen juhla. Silloin vanhempi veli suuttui eikä
halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä… Mutta olihan nyt
täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli
kadoksissa mutta on nyt löytynyt.'" Luukas 15:23-24, 28, 32
Isä, toivotamme tervetulleiksi keskuuteemme sinun tyttäresi ja poikasi. He ovat
palanneet kotiin sinun luoksesi ja ovat veljiämme ja sisariamme. Otamme heidät
vastaan sellaisina kuin he ovat ja haluamme heidän kasvavan sinun tuntemisessasi.
Kiitos siitä, että he ovat palanneet kotiin.

Avoimet ovet kaikille, jotka uskovat
”Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja että hän oli muillekin kuin
juutalaisille avannut uskon oven. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän
välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla.” Apt. 14:27, 15:9
Herra, opeta meitä ottamaan vastaan uudet ihmiset, jotka ovat löytäneet uskon Jeesukseen. Auta ettemme vaadi heitä omaksumaan omia tapojamme. Sinä voit muuttaa heidät sellaisiksi kuin sinä haluat. Kiitos, että saamme muuttua yhdessä.

Rukous avaa ovet © 2007 KRS Koulutuspalvelut
perustana Open My City© WayMakers, USA

13/14

Toinen toisensa hyväksyminen Jumalan kunniaksi
”Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen
teidät, Jumalan kunniaksi.” Room. 15:7
Herra, luo paikkakuntamme seurakuntien ja kristittyjen välille sellaista yhteyttä, joka
kirkastaa sinun nimeäsi. Rukoilemme kristittyjen yhteyden ja ykseyden puolesta, niin
että saisimme tuoda kiitosta sinun nimellesi.
_______________________________________________________________________________________________________

Rukousaiheita


Ihmisiä, joiden puolesta rukoilen



Rukousvastauksia, joita odotan



Ihmisten antamia rukouspyyntöjä

Internetissä on runsaasti sivustoja rukouksesta. Tässä muutamia:
evl.fi/rukous
evankelioi.net > Rukous
rukous.net
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