RAUNO HELPPIN SANOMA USKON YSTÄVILLE SUOMEEN
“Kun Mooseksen kädet väsyivät”
niin
“ Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä.” 2.Moos.17:12
Jumalan suunnitelma kaikille uskoville on estää itsekeskeisen yksilöelämän rakentuminen
yläpuolelle ja erilleen muista. Johtajat eivät ole tästä säännöstä poikkeus. Siksi me kaikki
uskovat olemme asetettu keskinäisen riippuvuusperiaatteen alaisuuteen. Me tarvitsemme
toisiamme, toistemme apua ja rukoustukea (Gal.6:2).
Se ei merkitse sitä, että toisilla olisi oikeus hallita meitä, sillä ruumiilla on vain yksi
pää - Kristus Jeesus (1.Kor.12:12-30, Room.12:3-8, Ef.4:11-16, Matt.23:8-10). Tämä
keskinäinen riippuvuusperiaate toimii tästä syystä vain määrätyissä tilanteissa ja vain
määrätyllä tavalla Pyhän Hengen johdossa (Apt.21:4,8-14). Se ei missään tapauksessa
merkitse sitä, etteikö Jumala olisi täydellä voimalla kanssamme kun joudumme
kohtaamaan arkipäiväelämän tilanteet yksin. Se ei myöskään merkitse sitä, etteivätkö
meidän omat rukouksemme tulisi kuulluiksi, sillä “jokainen anova saa” (Matt.7:8). Me
emme myöskään ole toimintakyvyttömiä jos olemme elämäntilanteissa erillämme muista.
Mutta se merkitsee sitä, että uudestaan ja uudestaan joudumme tilanteisiin, jotka
eivät näytä selviävän ennenkuin muut tulevat avuksemme rukoilemaan. Tämä on tehokas
lääke estämään itsekeskeisen yksilöelämän rakentumisen yläpuolelle muita ja erilleen
muista. Jumalan työ on pääperiaatteeltaan ryhmätyötä, jossa kaikki ovat alistetut yhden
pään - Kristuksen Jeesuksen ainutlaatuisen hallinnan alaisuuteen (Ef.4:11-16).
Tämän tähden Mooseskaan ei selvinnyt yksin taistelusta amalekilaisia vastaan.
Ilman Aaronin ja Huurin tukea Israel olisi hävinnyt taistelun. Jumalan Sanan todistus
tästä on selvääkin selvempi (2.Moos.17:9-16). Tämän tähden myöskin Paavali vetosi
uudelleen ja uudelleen seurakuntalaisten rukousapuun. Hän tiesi, etteivät monet asiat
selviä elleivät muut yhdy mukaan rukouskamppanjaan.
(1) Paavali koki, että ovet aukenivat Jumalan työssä vain jos muut kantoivat häntä
rukouksen käsivarsilla. Tämä koski sekä Kaitselmuksen avaamia ovia alueellisesti että
myös sydänten ovien avautumista vastaanottamaan Jumalan lähettämän sanoman.
“Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin
edestämme, että Jumala avaisi meille Sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta,
jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee
puhua.”
Kol.4:2-4
(2) Paavali pääsi tulemaan määrätyille alueille uskovien luo ainoastaan muitten
rukoustuen avaamilla mahdollisuuksilla - muuten tiellä oli voittamattomia esteitä.
“Me olemme tahtoneet tulla teidän tykönne, minä Paavali, puolestani, en vain kerran,
vaan kahdestikin, mutta saatana on meidät estänyt.”
1.Tess.2:18

“Lisäksi vielä: valmista minulle maja luonasi, toivon näet, että minut rukoustenne
kautta lahjoitetaan teille.”
Filemon 22
(3) Paavali sai myöskin erikoista rohkeutta ja oikeita sanoja ylhäältä evankeliumin
julistukseen kun uskovat rukoilivat hänen puolestaan.
Rukoillen “minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat
Sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta.”
Ef.6:19
(4) Paavali välttyi, muitten rukousten tukemana, joutumasta turhanpäitten yhteenottoihin
“järjettömien” vastustajien kanssa.
“Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, ETTÄ Herran Sana nopeasti leviäisi
ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, JA ETTÄ me
pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä, sillä usko ei ole joka miehen” 2.Tess.3:1-2
(5) Vankilatilanteensa Paavali näki kääntyvän voitoksi muitten rukouksien avulla.
“Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukouksienne
kautta JA JEESUKSEN KRISTUKSEN HENGEN AVULLA.”
Fil.1:19
(6) Eräässä tilanteessa Paavali kutsui ystävät rukouskamppanjaan puolestaan kolmesta
nimenomaisesta syystä.
“Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen
rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani
Jumalaa, ETTÄ minä pelastuisin joutumasta Juudean uskottomien käsiin JA ETTÄ
Jerusalemia varten tuomani avustus olisi pyhille otollinen, NIIN ETTÄ minä, (alkuteksti:
DIA THELEMATOS THEOU = Jumalan tahdon mukaisesti), ilolla saapuisin teidän
tykönne ja virkistyisin teidän seurassanne.” Room.15:30-32
Rakas ystävä Herrassa, Mooses ja Paavali tarvitsivat toisten rukoustukea selvitäkseen eri
tilanteista. Meillä itsekullakin on parempi mahdollisuus voittoon jos rukoilijat
ympärillämme tukevat meitä - eikö niin? Eräs voimallinen tapa on eroittaa päiviä
rukouskamppanjaan muitten kanssa. Ole siis innokkaasti mukana rukouskokouksissa ja
rukouskampanjoissa. Tule mukaan ja koe Pyhän Hengen tulinen vuodatus kohdallesi.
“Rukoilkaa meidän edestämme...Vielä hartaammin kehoitan teitä näin tekemään,
että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin.”
Heb.13:18-19
Rakkaudella rukouksen Hengessä teitä kaikkia muistaen
Rauno ja Laina Helppi

