Osa 4:

Esirukous
Opas pienryhmille
1. Johdanto
5 minuuttia

Avainjae
“Tulkoon sinun valtakuntasi.” – Matteus 6:10
•

Tässä Rukouskurssin jaksossa tutustumme siihen, miten tärkeää on rukoilla toisten
puolesta.

•

Aloita tapaaminen rukouksella.

2. Katsokaa video
20 minuuttia

Raamatunkohdat
2. Aikakirja 7:13-14, 2. Mooseksen kirja 17:8-13, 1. Mooseksen kirja 18:22-33
Yhteenveto

•
•
•

Esirukoustemme kautta Jumala puuttuu muiden tarpeisiin tai tilanteisiin.
Ihmisen vapaa tahto on todella tehokas.
Esirukouksen neljä askelta: 1. Ota selvää, 2. Inspiroidu, 3. Närkästy, 4. Virittäydy
samalle aaltopituudelle.
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3. Keskustelukysymykset
20 minuuttia

K. Mikä oli mielestäsi hyödyllisintä ja mikä haastavinta videossa?
K. Miten koet esirukouksen? Onko se sinulle helppoa vai vaikeaa?
”Ihmisen vapaa tahto on todella voimakas, sillä voi vapauttaa tai rajoittaa Jumalan
toimintaa”
K. Miten ihmisen vapaa tahto vaikuttaa siihen, kuinka tulemme Jumalan eteen
esirukouksessa?
K. Oletko joskus kokenut, että sinun pitäisi rukoilla jonkun henkilön tai jonkin asian
puolesta? Kerro mitä tapahtui.
“Rukous ei ole pyrkimystä saada Jumala sanomaan “Aamen” siihen mitä minä
haluan. Rukous on sitä että sanomme “Aamen” Jumalan tahdolle elämässämme.
K. Miten rukoilisit tällä viikolla käyttäen tätä näkökulmaa?

4. Rukoilkaa
15 minuuttia

Käyttäkää pienryhmissä aikaa siihen, että esirukoilette yhteisönne, kaupunkinne tai
kansanne puolesta. Kun rukoilette, käyttäkää Peten neljää askelta:
1. Ota selvää asioista: Etsikää tietoa ihmisistä ja tilanteista, joiden puolesta haluatte
rukoilla. Seuratkaa uutisia ja liittykää järjestöjen uutiskirjelistoille.
Ryhmänjohtajalle
Hanki ennen tätä kokoontumista tietoa ajankohtaisista rukousaiheista ja esimerkkejä
järjestöjen uutiskirjeistä.
2. Inspiroidu Jumalan sanasta: Mitä Jumala sanoo tähän tilanteeseen? Pyydä Pyhää
Henkeä puhumaan teille tilanteista ja ihmisistä joiden puolesta hän johdattaa teitä
rukoilemaan.
3. Närkästy: Ota asia omaksesi. Ole esirukouksessa aidosti tunteella mukana.
4. Virittäydy samalle aaltopituudelle: Rukoilkaa yhdessä sopien. Voitte joko rukoilla
kaikki yhteen ääneen tai vuoron perään, niin että jokainen kuulee, mitä kukin rukoilee.
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Toolshed resources: Intercession
Lisämateriaalia englanniksi:
• prayercourse.org/toolshed
Lisämateriaalia suomeksi:
• katekismus.fi/isameidan/isameidan.html
• tunnustuskirjat.fi/vahakatekismus.html
• Keller, Timothy: Rukous (Päivä 2019)

Rukouskurssi | Opas pienryhmille
Osa 4: Esirukous

Sivu 3 / 3

