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Jorma Lahikainen: ”Rukouksen maalitaulu”
Luuk. 11:1 ”Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi:
”Herra, opeta meitä rukoilemaan,”.
Opetuslapset olivat kulkeneet kolme vuotta Jeesuksen seurassa ja saaneet nähdä, kuinka
ihmeitä tapahtui: sairaita parani, kuolleita heräsi eloon.
He ymmärsivät rukouksen tärkeyden. Pyysivät rukousopetusta, ei opetusta ihmeiden
tekemiseksi.
He olivat nähneet, miten Jeesus vetäytyi neuvottelemaan Isän kanssa, sai vastauksen ja
toimi sitten. – Aina puheyhteys Jumalan kanssa ennen ihmetekoja.
Rukouksen ”yliopisto”
Jeesus opetti Isä Meidän - rukouksen.
Rukouksen 3 tasoa, vertaus ilmestysmajan pihoihin
Luukas 11: 9
Anokaa,
etsikää,
kolkuttakaa
tiekartta rukouselämälle, vertaus ilmestysmajaan käymisestä
Kun Israelin kansa vaelsi luvattuun maahan, antoi Jumala tarkat rakennusohjeet
ilmestysmajalle. Tavaraa piti kuljettaa autiomaassa, Jumala halusi olla mukana
vaelluksella, hän rakennutti oman asunnon.
Anokaa, niin teille annetaan
Uloin piha, esipiha, 2 alttaria ja pesuallas, tuulinen paikka
- tulen ristin luokse, annan itseni Jeesukselle, tulen Jumalan luo
- tulen rukoilemaan, alussa ajatukset pomppii..
- rukouksen sisältö: anna sitä ja tätä, ostoslista
- jos tänne jää, voivat samat ongelmat toistua vuosia
Etsikää, niin te löydätte
Keskimmäinen piha
- etsimisen aikaa
- olemme kiinnostuneita Jumalan Sanasta
- kun Jumalan Sana saa ruokkia, tiedän miten pitää rukoilla
- Sanasta tukea

-

etsin Jumalan läsnäoloa, oma ostoslista vähenee, tärkeämmäksi käyvät
yhteiset asiat
Sana opettaa elämään lähellä Jumalaa

Kolkuttakaa, niin teille avataan
Kaikkein pyhin
- Mooses ei päässyt, Aaron sai mennä kerran vuodessa
- Jeesuksen läsnäolo- kaikkein pyhin
- silloin rukouselämä on muuttunut Jumala-keskeiseksi
- ostoslista unohtuu, Jumala pitää niistäkin huolen

Oma muurinaukko
Eri ihmisillä on eri muurinaukot hoidettavana. Vain sinä pystyt täyttämään sen
muurinaukon, mihin Jumala on sinut varustanut. Siinä Jumala käyttää sinua.
Jeesus Kristus on sama tänään, tärkeintä on sielujen pelastuminen.
Jeesus kutsuu ja antaa voiman.
Kol. 2:13-15 Teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja lihanne
ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen
meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä
vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai
heistä hänen kauttaan voiton riemun.
-

Hän riisui pimeyden vallat ja voimat meistä, saamme voimaa ylhäältä,
Jeesus rukoilee erityisesti omiensa puolesta.
Kristus asuu meissä, Pyhän Hengen kautta
Kun ylhäältä tulee neuvottelutulos meille, meidän pitää viedä sitä
eteenpäin.

Joh. 1:12 ”Mutta kaikille , jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman..”
Onko voima minussa vai onko se vain tiedon tasolla?
Meidän pitää joka päivä odottaa tätä voimaa, että Jumalan voima saa laskeutua meihin.
Anominen, etsiminen, kolkutus…, kun rukousjärjestys on sisäistetty pääsen nopeasti
kolkutusvaiheesta.
Jumalan tahto on, että pysymme Jumalan rauhassa.
Sielunvihollinen on hävinnyt taistelun 2000 vuotta sitten. Hänen toimintansa on
voimistunut. Seurakunnan tulee voimistua.
Suomi 100v teema ”Yhdessä” Joh. 17:21 ”Että he kaikki olisivat yhtä..”
Jääkiekkovertaus

Jääkiekkovertaus rukousryhmän yhteiseen rukoukseen.
pelissä on yksi kiekko ja yksi maali tähtäimessä.
Helsinki rukoilee – kun kokoonnutaan yhdessä rukoilemaan, valitaan 2-3 aihetta , joiden
puolesta rukoillaan 3 tuntia.
Jumala kunnioittaa järjestystä.
Alussa sanotaan, että sitoudutaan tähän aiheeseen. Rukousjohtaja palauttaa ”ylimääräiset
kiekot”- jos joku ei pysy aiheessa.
On tärkeää rukoilla esivallan puolesta.
Eräässä seurakunnassa pastori hermostui, kun esirukoilijamummo oli aina myönteinen.
Hän tokaisi mummolle, että tämä näki varmaan jotain hyvää sielunvihollisessakin. Mummo
mietti ja sanoi: ”on se ainakin ahkera”.
Oma kutsumus
Miten valvon omaa tilannettani?
Kun menet insinööriajoon, katsot peruutuspeiliin, sivuille ja käännät pääsi nähdäksesi koko
kentän.
Joskus kirkastusvuorihetken jälkeen tulee yhtäkkiä katastrofi. Jumala tahtoo, että
valvomme kokonaisuutta.
Kun viivymme Jumalan läsnäolossa ja pyrimme Pyhän Hengen johdatukseen, niin meistä
tulee rukousvastauksia, Jumalan työtovereita.
Jokaiselle on oma tehtävä, kutsumus. Jorma Lahikainen oli 60-vuotias kun Jumala kutsui
rukoustyöhön.
Jumala voi kutsua hyvinkin myöhäisellä iällä tosi tärkeään tehtävään.
Itävaltalainen pariskunta sai kutsun 60-vuotiaina Afrikkaan. He olivat rukoilleet lasta, eivät
olleet saaneet. Rouva oli eläkkeellä. Hän hakeutui lastentarhaan avuksi. Sen maan
presidentin rouva oli rukoillut vuosia henkilöä vetämään orpolasten koulua. Nähdessään
itävaltalaisrouvan hän tiesi, että tämä olisi rukousvastaus. Nyt 8000 orpoa katulasta on
kulkenut tämän koulun kautta yhteiskuntaan.

