
Pyhä Henki - rukouksen Henki

Tälle majataloillan alustuspuheenvuorolle on annettu aiheeksi: ”Pyhä Henki - 
rukouksen Henki.”
Pyhä Henkihän on niin kuin  me kaikki tiedämme jumaluuden kolmas persoona. Pyhä 
Henki kirkastaa meille Jeesusta Kristusta. Samalla, kun Hän kirkastaa Jeesusta, niin 
Hän on myöskin rukouksen Henki.

Ensiksi. Pyhä Henki ohjaa meidät Sanan ääreen. Ja kun me Sanaa luemme ja 
tutkimme, niin Pyhä Henki alkaa tehdä meissä syvempää työtään. Hän alkaa 
näyttämään meille meidän syntisyytemme, niin kuin esim. (Joh.16:8) sanotaan: ”Ja 
kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja  
tuomion:”
Ja silloin kun Pyhä Henki näyttää meille meidän syntisyytemme, niin sydämessä 
herää rukous: ”Herra ohjaa minut oikealle tielle”, tai ”Herra pelasta minut”, tai  Herra 
anna minulle minun syntini anteeksi, puhdista minut kaikista synneistäni.” 
Rukouksen muoto riippuu siitä, mikä on elämämme tilanne. 

Oma kokemukseni oli herätyksen tilassa ollessani: ”Herra ohjaa minut oikealle 
tielle.” Koin Jumalan sanan puhuttelussa, että olen väärällä tiellä. Tähän pyyntöön 
myös vastattiin...

Pyhä Henki ohjasi oikealle tielle. Hän ohjasi Sanan tutkimiseen, ehtoollispöytään, 
syntieni tunnustamisen tielle ja sitä kautta Kristuksen sisälliseen tuntemiseen.

Uskossa ollessamme, kun synti painaa ja syyttää, niin sydämessämme asuva Pyhä 
Henki johtaa meitä Jeesuksen ristin juurelle puhdistautumaan synneistämme.  Me 
pyytelemme: ”Herra armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi.”

Toiseksi. Ja koska Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta Kristusta, niin Hän myöskin johtaa 
rukoukseen Jeesuksen nimessä. (Joh.14:13-14) on sanat: ”ja mitä hyvänsä te anotte  
minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. 

14.Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.”

Suuria lupauksia, eikö vain? ”Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, niin minä sen  
teen.” Pyhä Henki ohjaa meidän rukouksiamme ja ohjaapa vielä niin, että me 
rohkenemme pyytää jopa  mahdottomilta tuntuvia  asioita. Taivaallinen Isä haluaa 
tätä kautta kirkastaa Poikansa Jeesuksen Kristuksen suuruutta.

Miksi tulee rukoilla Jeesuksen nimessä? Eikö juuri siksi, koska me olemme 
syntisiä. Me tarvitsemme Pyhän Jumalan Pojan rukoustemme välittäjäksi. Tähän 
Pyhä Henki johtaa meitä.
Myös Paavali kirjeessään Timoteukselle kirjoittaa rukouskehotuksensa jälkeen 
Jumalasta, (1Tim.2:4-6): ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat  
tuntemaan totuuden. 



5. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen  
Kristus Jeesus,

6. joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava 
aikanansa”.

Niin kuin Jeesus on pelastuksemme välimies, niin samalla Hän on myöskin 
rukoustemme välimies. Pyhä Henki siis ohjaa rukouselämäämme välimiehemme 
nimessä Isälle. Siksi Jeesuksen nimessä rukoileminen on tärkeää.

Kolmanneksi. ”Pyhä Henki - rukouksen Henki”, on myöskin anteeksiantamuksen 
Henki. Otamme esimerkin Apostolien teoista. (Ap.t.7:59-60). Siinä puhutaan 
Stefanuksesta, joka rukoilee kivisateessa:  "59. Herra Jeesus, ota minun henkeni!" 

60.Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille  
syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.”

Huomaamme. Ei katkeruuden häivääkään, vaan täyttä armoa ja anteeksiantamusta 
kivittäjiään kohtaan. Hänen rukouksensa oli niin kuin Jeesuksen rukous, kun Hänet 
ristiinnaulittiin. Jeesushan rukoili: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä  
he tekevät." 

Neljänneksi. ”Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä  
meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän 
puolestamme sanomattomilla huokauksilla. 27. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä  
Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.” 
(Room.8:26) 

Me saatamme joskus olla niin heikossa kunnossa rukoustyöhön, ettemme oikein 
tiedä, mitä meidän on rukoiltava. Silloin Henki itse rukoilee pyhien edestä juuri sitä, 
mitä pyhät eli Kristuksen omat kulloinkin tarvitsevat.

Halleby opettaa Rukouksen-maailma kirjassaan, että kun me käymme rukoustyöhön, 
niin meidän tulisi ensimmäiseksi puhdistautua kaikesta lihan ja hengen 
saastutuksesta. 

Sitten meidän tulisi pyytää rukouksen Henkeä ohjaamaan rukoustamme. Rukouksen 
Henki eli Pyhä Henki osaa ohjata meitä oikeaan suuntaan myöskin rukoustyössämme. 

Ja kun Pyhä Henki tulee rukouksiimme, niin silloin rukous on myöskin helppoa. Se ei 
ole raskasta raadantaa. Jos me yritämme omassa varassamme rukoilla, niin se loppuu 
pian eikä se kanna juuri kattoa korkeammalle.

Ja kun me koemme pelkuruutta, voimattomuutta, rakkaudettomuutta  tai 
epäraittiutta    elämässämme, niin silloin on hyvä muistaa, että Pyhä Henki on myös 
voiman, rakkauden ja raittiuden Henki. 

Näinhän apostoli Paavali kirjoittaa (2Tim.1:7): ”Sillä Jumala ei ole antanut meille  



pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”

Ei siis ole sellaista elämämme aluetta, johon me emme voisi pyytää Pyhän Hengen 
apua. Sanoihan Paavalikin: ”Elämä on minulle Kristus ja kuolema voitto.” 

Ja jotta elämä voisi meillekin olla Kristus, niin silloin meidän elämämme tulisi olla 
Pyhän Hengen hallitsemaa. Muutoinhan me elämme lihan mukaan.

Jeesus on hyvä rukouksen opettaja. Kun opetuslapset sanoivat Jeesukselle, että 
opeta meitä rukoilemaan, niin Hän ensimmäiseksi opasti heidät Isä meidän 
rukouksen pariin. (Luuk.11:1-)
Isä meidän -rukous onkin hyvin laaja-alainen, jonka pariin myös Pyhä Henki meidät 
johdattaa.

Sitten Jeesus opastaa moniin rukouksiin. Hän mm. kehottaa rukoilemaan työmiehiä 
elonkorjuuseen. (Matt.9:38).

Myös sanoma Pietarille on opettavainen. Jeesus sanoi Pietarille (Luuk.22:32): 
” minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään.” 

Tätä mekin voimme rukoilla toinen toistemme puolesta ja vallankin silloin, kun 
lähimmäisellämme on vaikeaa.

Lähimmäisten puolesta rukoilemiseen Jeesus antaa mallin myöskin Johanneksen 
evankeliumin (17:20 – 21).  Hän rukoilee: ”20.Mutta en minä rukoile ainoastaan 
näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat  
minuun, 
21. että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että  
hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.” 

Uskoon tuloa Hän rukoilee, mutta myös sitä, että he olisivat yhtä Hänen kanssaan, 
mutta myöskin yhtä keskinäisessä suhteessa. Tämä on tärkeä rukous, ettei Saatana 
pääsisi hajottamaan uskovien joukkoa eripuraisuudellaan. Sitähän se kaikin tavoin 
yrittää tehdä.

Nyt joku saattaa ajatella, että tämähän on kaikki Jeesuksen rukousta. Aiheenahan 
on: ”Pyhä Henki - rukouksen Henki.” Pyhän Hengen rukouksestahan pitäisi puhua.
Aluksi mainitsin, että Pyhä Henki on jumalisuuden kolmas persoona. Jeesus antaa 
opetuksessaan meidän ymmärtää, että mitä Isä tekee, sitä Hänkin tekee. 

Tästä me myös johdamme opetuksemme eteenpäin Raamatun mukaisesti, niin, että 
mitä Poika eli Jeesus tekee, sitä myös Pyhä Henki tekee.

Kun Jeesus rukoilee tiettyjen ihmisten ja asioitten puolesta, niin Pyhä Henki ottaa 
oppia Jeesuksen rukouksista ja toimii samoin. Kolmiyhteisellä Jumalalla on yhteinen 



päämäärä ihmisten pelastus ja heidän yhteinen hyvinvointinsa ihan taivaaseen asti. 

Sen tulisi olla myöskin Jeesuksen omien, eli meidän, jotka uskomme, yhteinen 
päämäärä.

Pietarikin kirjoittaa (1Piet.1:6-9): ”6. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos  
se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, 

7. että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa 
kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja  
koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.

8. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette  
nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, 
9. sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.” 

Sielujen pelastus ihan taivaaseen asti, on myöskin uskovan seurakunnan yhteinen 
päämäärä. Ei siis enempää eikä vähempää, kuin taivaskoti kerran tämän elämän 
jälkeen. 

Ja niin kauan kuin me olemme tällä matkalla, me yritämme julistaa ja opettaa Herran 
armon varassa tätä pelastuksen sanomaa niin , että mahdollisimman moni meidän 
kanssamme pääsisi tälle tielle. Ja kerran perille kirkkauden valtakuntaan. 

Hebrealaiskirjeessäkin sanotaan (4:1-3): ”Varokaamme siis, koska lupaus päästä 
hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen  
taipaleelle. 

2. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niinkuin heillekin; mutta heidän 
kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin,  
jotka sen kuulivat.

3. Sillä me pääsemme lepoon, me, jotka tulimme uskoon,”

Eikö olekin hieno päämäärä. Uskon lepo ja lopulta taivaan lepo, on meille kaikille 
varattu, meille, jotka tulimme uskoon ja jaksamme Herran armon varassa kilvoitella 
perille asti. Siksi meidän kannattaa ja tuleekin huolehtia toinen toisistamme, ettei 
kukaan jäisi taipaleelle. Tähän myöskin Pyhä Henki, rukouksen Henki, meitä 
rukouselämässämmekin johtaa. Tämä on Kolmiyhteisen Jumalan yhteinen päämäärä. 
Siksi sen tulee olla meidänkin yhteinen päämäärä.

Tämä keskustelun alustuspuhe on pidetty Oulussa Heinätorin majataloillassa ti 
15.02.2011.


