
MITEN OLEN 
RUKOILIJANA 

ESIMERKKINÄ?
USKO KATTO



Me olemme hengellisiä esimerkkejä

u Olemme malleja, joita seurataan

u Tärkeää olla aito ja kipujen kanssa avoin

u Rosoisuus hengellisessä elämässä

u Ole avoin kipuilujesi kanssa – muutkin ihmiset käy samoja kipuja 
lävitse

u Rukous on tärkeä kipuilujen osa – me itkemme ja rukoilemme 
vaikeuksiamme Jumalalle

u Avaa elämääsi näissä: ota ihmisiä lähellesi, solun jäsenet jne.



OMA RUKOUSELÄMÄNI

u Rukouselämäni on hengellisen johtajuuteni perusta

u Siihen liittyy tärkeät valinnat ja päätökset

u Se kuvaa minun suhdettani Jeesukseen

u Se pitää minut hengellisesti virkeänä – tunnen Pyhän Hengen 
tuulahdukset

u Oma esimerkkini rukouselämästä: aamulla korvaamaton hetki 
Jeesuksen kanssa, rukousta päivän mittaan, pysähdyn kuuntelemaan 
häntä, ylistyshetki

u Rukoilen paljon kielillä puhuen! Se on salainen aseeni.

u Rukouselämä vaihtaa murheeni ja huolehtimiseni turvallisuuden 
tunteeseen ja varmuuteen, että Jumalalla on kaikki kontrollissa

u Ilman rukousta kulutan energiani negatiivisuuteen ja murehtimiseen



ARJEN HAASTEET RUKOUKSESSA

u Rukouselämäni on ollut riippuvainen elämäntilanteestani

u On ollut aikoja, jolloin kävelen luonnossa ja rukoilen 
paljon. Pitkä rukouslenkit on ollut iso osa elämääni

u On ollut aikoja, jolloin olen kiireinen. Rukoilen autossa, 
rukoilen mielessäni.

u Joskus on ollut päivä kaksi etten ole juurikaan rukoillut. 
Herra on silti ollut uskollinen.

u Tänään rukoilen aamuisin – yksin hiljaa. Elämäntilanteen 
mukaan!

u TV ja internet vie aikaa rukoukselta. Kyllä niitäkin voi 
katsoa, varsinkin, kun on väsynyt. Mutta muista 
prioriteetit!



PYHÄN HENGEN TUNTEMINEN
u Pyhän Hengen tunteminen on rukouselämän hedelmää

u Totta kai siihen liittyy koko hengellinen elämä ja siinä kasvaminen

u On tosi tärkeä hengellisessä johtamisessa oppia kuulemaan Pyhää Henkeä –
kulkea hänen johdossaan. Se on samalla työtoveruutta muiden kanssa ja 
seurakunnan näkyyn sitoutumista.

u Pyhä Henki ohjaa ja johtaa yhteiseen näkyyn, muistuttaa siitä ja rohkaisee 
tarvittaessa eteenpäin.

u Pyhän Hengen tunteminen on hieno asia elämässä. Sinä voit tuntea hänet ja 
hänen äänensä. Tähän liittyy armolahjat: kuulee hänen puhuvan (profetia), 
erilaiset lahjat

u Pyhän Hengen tuuli ja henkäys on hieno kokemusasia. Tuntee hänen rauhansa, 
hänen läsnäolonsa. Viihtyy siinä. Se on valtavan ihanaa! 

u Hän valtaa sydämeni ja elämäni siinä hetkessä. Ei ole mitään kysymyksiä, on 
vain tyydytys ja rauha, paljon iloa ja rakkautta.



ESIMERKKINÄ MUILLE

u Johtajana rukouselämäni puhuu muille

u Ei ainoastaan se, kuinka viivyn rukoillen hänen edessään, vaan se miten se 
näkyy hengellisessä elämässäni. Mm. Pyhän Hengen tuntemisena

u Kannattaa rukoilla ystävien kanssa. Se, miltä rukoukseni tuntuu, kuuluu ja 
tarttuu muihin.

u Vasta uskoon tulleen kanssa rukoile usein. Maahanmuuttajat:

u Anna malli, kuinka rukoilla henkilökohtaisesti ja ääneen

u Rukoile haasteiden ja rukousaiheiden puolesta! Rukoilkaa yhdessä!

u Rukoilkaa kyläillessä. Rukoilkaa ennen palaveria. Rukoilkaa työmuodon 
alkaessa. Pyydätte Jeesusta mukaan.

u Olkaa joskus hiljaa ja kysykää, puhuuko Pyhä Henki jotakin



Kysymyksiä:

1. Mikä on rukoustavoitteesi? Kuinka paljon päivässä rukoilet? 

2. Mikä on tällä hetkellä vaikeinta rukouselämässä?

3. Millaista on rukouksesi? Paljonko ylistät Jumalaa?

4. Missä rukoilet yhdessä toisten kanssa? Oletko silloin 
mallina toisille rukouksesta?

5. Rukoilkaa yhdessä tämän koulutuksen puolesta tai jonkun 
rukousaiheen puolesta



u KERRO, MITÄ JUMALA ON SINULLE PUHUNUT 
TÄNÄÄN JA EILEN?


