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Jorma Lahikainen: Yhteisen rukouksen merkitys ja voimavara 
 
Taustaa 
Jorma Lahikainen on ollut hengellisessä työssä pitkään maallisen työn ohella. Seitsemän 
vuoden ajan hän teki yhteistyötä rovasti Päivö Parviaisen kanssa, ennen tämän 
poismenoa 2015. 
Kuusi vuotta sitten Jumala kutsui palvelutehtävään. Vuonna 2011 Jorma oli aktiivisena 
organisoimassa ”Mahdollisuus muutokseen” pääkaupunkimission rukoustapahtumia. 
Kerran kuussa noin 200 eri seurakuntien jäsentä kokoontui rukoilemaan mission puolesta. 
Rukoustapahtumia on jatkettu nimellä  ”Helsinki rukoilee”.   
 
Mitä rukousrintamalla tapahtuu 
Muualla Suomessa on aloitettu vastaava toiminta ”Paikkakunta rukoilee”. Toistakymmentä 
kaupunki on mukana, viimeksi alkoivat ”Kuhmo rukoilee” – rukoustapaamiset. 
 
Näissä rukoustilaisuuksissa on tärkeää se ”mikä meitä yhdistää” ei se ”mikä erottaa” Joh. 
17:21 ”että he kaikki olisivat yhtä..” 
Tärkeää on uskollisuus rukoustyössä. Isä meidän rukous ohjeena - tutki jae jakeelta. 
 
Rukousaihe: Pyydetään, että seurakuntien johtajat ja työntekijät tulisivat mukaan 
rukoustyöhön rohkaisemaan esirukoilijoita. 
 
Liikemiesten rukoustyö on lisääntynyt. 
 
Kristityt maanviljelijät ovat traktorimarssin 2016 jälkeen alkaneet pitää rukoustapahtumia. 
 
Seurakunta on nyt kovilla Suomessa. Uskommeko Joh 14:13 ”Mitä hyvänsä te anotte 
minun nimessäni…”  Luuk. 21:28 ” nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on 
lähellä” 
 
1 Tim 2:1-4 ”  Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,  kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, 
jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja 
arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän 
pelastajallemme,  joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan 
totuuden. ” 
Rukoile esivallan puolesta, tätä maata johtaa seurakunta. Jumala on uskonut suuren 
valtakirjan meille. 
 
Sodan aikana rukoiltiin, nyt rukoillaan vielä enemmän. Pitää kääntyä päivittäin Jumalan 
puoleen, aamusta iltaan, joka hetki. 
 
Vuonna 2011 oli eduskuntavaalit. Ugandalainen pastori Michael Kimuli oli Suomessa. Hän 
korosti, että Suomen seurakuntien tehtävä on rukoilla eduskuntavaalien puolesta ja 
asettaa määrälliset tavoitteet. Ennen vaaleja järjestettiin joka toinen torstai rukousillallinen. 
Rukoiltiin: 

- puolet enemmän uskovia kansanedustajia,  

- pois Jumalan tahdon vastaiset edustajat 



 
Tulos: 85 uutta kansanedustajaa valittiin eduskuntaan, heistä 21 uudestisyntynyttä 
kristittyä (Edellisessä eduskunnassa oli 11.) 
 
USAKLLA ASETTAA TÄSMÄLLISIÄ TAVOTTEITA! 
 
Tavoitteiden toteutuminen rohkaisee rukoilijaa, Jumala vastaa oman aikataulunsa 
mukaisesti. 
 
Virosta kävi rukoustapahtumissa Haapsalolainen pastori. Nyt ”Haapsalo rukoilee” ja 
muillakin paikkakunnilla on alkanut ”Paikkakunta rukoilee”-tapahtumat.  Eestissä 11 
maakussassa ”Maakunta rukoilee”- tapahtumat. 
 
Tavoitteena yhteinen rukous eri seurakuntien kesken esim. kaupungiosittain.  
 
Yhteys Kaikkivaltiaaseen – kuin sähkö, yhteys voimalaitokseen - lamppu ei pala, jos 
yhteyttä ei ole. 
Rukouselämä – voimakaapeli valtaistuimelle. 
 
Jumala tahtoo, että muutamme tätä kaupunkia. 
 
Jorma tapasi Rene Laulajaisen, joka oli vieraillut Singaporessa. Hän ihmetteli, miten 
kaikissa seurakunnissa oli sama henki.  Selitys: 
 
Vajaa vuosi sitten kaikkien seurakuntien pastorit kokoontuivat rukoilemaan ja pyysivät 
anteeksi toinen toisiltaan. tästä seurasi suuri herätys! 
”Että me yhtä olisimme” 
 
Tehtävämme 
 
Siunaamme poliitikkoja.  Esivalta on Jumalan asettama, meidän tulee siunata esivaltaa. 
Rukoillaan yhteisten asioiden, kunnallisten asioiden puolesta. 
 
Kun rukoilemme, niin Jeesus asuu meissä, Pyhän Hengen kautta hän antaa voiman ja 
sanat. 
 
Tulee olla hiljaa Jumalan edessä, että Jumala saa puheenvuoron. 
 
Jorma on rukoillut Jumalalta rukoustaakkaa. - Ei raskas  Matt. 11:30 ” Minun ikeeni on 
hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.” 
 
Kysy Jumalan taakkaa, siunaa ja kiitä. erityisesti perheen puolesta. Sinun rukouksesi 
kautta perhekunta pelastuu. 
 
Voimme viedä päivittäin asian/ihmisen Jeesuksen veren alle, Jumala vastaa ajallaan. 
Sielunvihollinen ei kestä puhetta Jeesuksen verestä. 
 
”Gogatan veressä voima on” 
 
 



 
 
 


