Raamattukoulun rukouspäivät
"Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja", Paavali kirjoittaa korinttolaisille (1. Kor.
14:1). Juuri tätä Jeesus Parantaa ja Eheyttää -raamattukoulun oppilaat ovat saaneet tehdä tällä viikolla.
Raamattukoulussa on juuri ollut jokavuotiset raamattukoululaisten omat rukouspäivät, jolloin jokainen
Eheytymislinjan sekä Valmentautumislinjan ensimmäisen vuosikurssin oppilas saa esirukousta. Jokaiselle
palveltavalle (esirukousta saavan) on varattu sitä varten oma esirukoushuone rukousta varten.
Rukouspäivien sisältö
Näiden rukouspäivien aikana painopiste on siinä, että Pyhä Henki saa
armolahjojen kautta näyttää palveltavan (esirukousta saavan) tarpeen ja
koskettaa häntä parantavasti ja eheyttävästi.
Keskusteluosa on vain muutaman minuutin pituinen, lyhyt kuvaus tarpeesta, ja
rukousosa pidempi, jolloin esirukoilijat rukoilevat pitkään Pyhän Hengen
johdatuksessa tietämättä sen enempää apua hakevan elämästä. Sekä
palveltavalle että esirukoilijoille tämä on uskoa vahvistava kokemus olla
mukana, kun Jumala näyttää, että Hän tietää kaiken mitä kannamme, ja haluaa
auttaa ja kohdata jokaista rakkaudellaan ainutlaatuisella tavalla.

Valmistautuminen rukouspäiviin
Oppilaat ovat valmistautuneet näihin esirukouspäiviin mm. saamalla opetusta Hengen yhdeksästä
armolahjasta edellisellä viikolla. He ovat myös saaneet lukea Linda Berglingin kirjan "Pyhä Henki –
Jeesuksen kirkkauden Henki", joka kuvailee laajasti ja Raamattuun pohjautuen sitä kuka Pyhä Henki on ja
kuinka Hän vaikuttaa sekä meissä että meidän kauttamme.
Valmennuslinjan ensimmäisen vuosikurssin oppilaat saavat rukouspäivien aikana sekä ottaa vastaan
esirukousta että harjoitella aktiivisina esirukoilijoina johtajan (toisen vuosikurssin oppilaan) kanssa. Toisen
vuosikurssin oppilaat saavat palvella keskusteluissa johtajina.
Rukousharjoittelun tarkoitus
Erityisen hyvän Raamattukoulun rukousharjoittelusta tekee se,
että paikalla on myös ohjaajia (raamattukoulun työntekijöitä ja
kolmannen vuosikurssin oppilaita), jotka rukoilevat koko ajan
keskustelujen puolesta toisessa huoneessa sekä tarvittaessa
käyvät tukemassa esirukoilijoita ja palveltavaa
esirukoushuoneissa.
Ohjaajien tehtävänä on pitää huolta siitä, että palveltava voi
hyvin ja että esirukouksessa on yhteys ja järjestys.
Kaiken tämän tavoitteena on, että esirukoilijat saavat kasvaa ja kehittyä, ja että palveltava saa kohdata
Jumalan ja tulla Hänen koskettamakseen turvallisella tavalla, rajoittamatta silti Hengen vapautta. Kuten
Paavali kirjoittaa: "Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumista.
Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä" (1. Kor. 14:39–40).
Tervetuloa raamattukouluun Jeesus Parantaa ja Eheyttää!

