
ALKUSANAT 

Jumala kutsuu tänä päivänä rukoilijoita kaikkialta maapallolta rukoilemaan erityisesti omien 

paikkakuntiensa puolesta. Siksi tämä kirja kertoo juuri esirukouksesta kaupunkien puolesta. Kirja 

soveltuu kuitenkin käsikirjaksii kaikkeen esirukoustyöhön. Kun olen palvellut Herraa Jeesusta 

Kristusta Hänen nostaessaan ja varustaessaan esirukoilijoiden armeijaa, olen todennut suurimman 

tarpeen olevan käytännön ohjaukselle ja rohkaisulle. Tunnemme Raamatun kehotukset 

esirukoukseen ja myös lupaukset vastauksista, mutta tarvitsemme käytännön opetusta siitä, miten 

tulisi rukoilla.  

Myös me tämän päivän opetuslapset sanomme Jeesukselle: ”Opeta meitä rukoilemaan!” 

Ymmärrämme, että rukous on avain.  

Tässä käsikirjassa käydään läpi kaikki, mitä tarvitaan tehokkaaseen rukoukseen – ja myös tulosten 

saamiseen. Herra kokoaa kaikkialla rukousarmeijaansa, jotta valloittaisimme kukin kaupunkimme 

ja valmistaisimme kansamme Herralle. Nyt on muutoksen aika. Palvelkaamme siis Herraa täydestä 

sydämestä ja kaikin voimin, Hänen kirkkautensa ilmestymiseksi maan päällä. 
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ESIPUHE 

Rukous on olennainen osa kristityn hengellistä elämää. Ilman rukousta kadotamme herkkyyden ja 

näkökyvyn hengellisestä maailmasta ympärillämme. Emme voi koskaan ylikorostaa rukouksen 

merkitystä kristityn hengelliselle vaikuttavuudelle.  

Päivi Heikkilän teos on kirja esirukouksesta. Se on luonteeltaan opettava ja ohjaava. Se herättää 

kysymyksiä: Olemmeko ymmärtäneet näkymättömän maailman todellisuuden ja sen vaikutuksen 

näkyvän maailman tapahtumiin? Mikä on meidän vastuumme kristittyinä? Miten meidän tulisi 

toimia hengellisesti yhä pimenevässä ajassa? Onko olemassa hengellinen varustus, ja kuinka sitä 

tulisi käyttää esirukouksessa pimeyden voimia vastaan?  

Kirja kuvaa Jumalaa ilmestyksen ja profeetallisuuden Jumalana, joka toimii ihmisten keskellä 

Sanassaan ilmoittamiensa hengellisten lainalaisuuksien mukaan. Lukija joutuu väistämättä 

kysymään itseltään: Olemmeko jättäneet huomiotta Jumalan ohjeet, kun Hänen ilmestymisensä 

on niin harvinaista?  

Kirja kutsuu kuuntelemaan Jumalaa ja näkemään kansamme kohtalon Jumalan silmin. Päivi 

Heikkilän kirja kuvaa hänen henkilökohtaista matkaansa esirukoilijana, ja juuri siksi se on 

mielenkiintoista luettavaa. Kaikkia, joita esirukouksen moninaisuus puhuttaa, kirja kutsuu 

syvällisempään esirukoustehtävään maamme puolesta.  

Antero Laukkanen pastori, Majakka-seurakunta Espoo 
 
 
JOHDANTO 



 
Jumala puhaltaa pasuunaan ja kutsuu suomalaisia kristittyjä ottamaan paikkansa Jumalan 

pappeina ja rukoilemaan Suomen vapautuksen puolesta. Koska tämän kansan kyky hallita omia 

asioitaan on muiden voimien vaikutuksesta heikentynyt, Jumala kutsuu nyt suomalaisia 

nousemaan uudelle uskontäyteiselle rukouksen tasolle, joka voi muuttaa tämän kansan sydämen. 

Jumala antaa erottelukykyä ja näkemystä siihen, kuinka meidän tulee rukoilla Suomen voimallista 

vapautusta, sellaista, jonka Israel koki useita kertoja profeetallisten tuomareiden, kuninkaiden ja 

profeettojen kautta.  

Isä on kuullut kansan sydämestä nousevan syvän ja voimakkaan huudon päästä täyteen 

vapauteen, jossa se voi päättää omasta kohtalostaan Kristuksen alaisuudessa. Mitä enemmän 

Suomen kristityt vapautuvat ja alkavat hallita Hengessä, sitä enemmän maata voidaan vallata 

rukouksessa askel askeleelta.  

Ystäväni Päivi Heikkilä on kirjoittanut kirjan, joka sopii täydellisesti tähän tilanteeseen. Hänellä on 

ollut suuri merkitys Suomessa alkaneen uuden rukousliikkeen synnyttämisessä. Hän on palvellut 

Jumalaa profeetallisessa esirukouksessa vuosia ja opettanut ja valmentanut ihmisiä ympäri maata 

tekemään samoin.  

Käsillä oleva kirja tarjoaa käytännön aseita ja uskoa rakentavia todistuksia siitä, kuinka Jumala voi 

muuttaa kaupunkien ja Suomen kansan hengellisen elämän. Jumala puhuu suomalaisille 

rukouksen voimasta hyvin lämpimällä ja tarkoituksellisella tavalla juuri tänään. Jaan tämän saman 

taakan nähdä esirukoustaistelijoiden nousevan Suomessa ja rukoilen, että Jumala käyttäisi tätä 

kirjaa väkevästi sen tekemiseen. Liity tähän uuteen rukousliikkeeseen! Käytä tätä kirjaa omassa ja 

rukousryhmäsi rukouselämässä ja liiku eteenpäin maan valloittamiseksi!  

Kristian Sand, Lähetystyön opettaja ja kirjailija 

 


