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Hoitava ja parantava rukous 
 
Otan esille sen rukouksen muodon, jossa uskossa turvataan Jumalan sanan ihmeellisiin 
lupauksiin. 
Jumalan sanan lupauksiin uskossa ja rukouksessa tarttuminen hoitaa, eheyttää, 
parantaa, vapauttaa ja lopulta pelastaa. Meidän fyysinen olemuksemmekin voi paremmin, 
kun me olemme sopusoinnussa Jumalamme ja Vapahtajamme kanssa. 
 
Kun me rikkinäisenä ihmisenä luemme vaikkapa Jes.42.luvusta jakeen 3, ”Särjettyä 
ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta”, niin se rohkaisee 
meitä.   
Tai Jes.57:15: ”Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka 
nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja 
nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet 
eläviksi.” 
Tai sitten Psalmin 147, jakeen 3: ”Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän 
haavansa.” 
 
Kun me tällaisia jakeita imemme sielumme sisimpään ja uskossa turvaudumme niihin, niin 
ne luovat lohtua, hoivaa ja eheyttä sisinpäämme. Luottamus Herran hyvään hoitoon 
vahvistuu ja ruumiskin virvoittuu Jumalan sanan lihavuuden ääressä, kuten Jesaja 
kirjoittaa luvussa 55. 
 
Tällaiset Sanan lupauksen muuttuvat samalla meidän sielussamme, sydämissämme 
kiitosrukouksiksi. Kiitos Herra siitä, että pidät minusta huolen. Kiitos, että eheytät, hoidat ja 
parannat minun sisäiset haavani. 
 
Itse olen kokenut tällaiset ja monet muut Sanan hyvät lupaukset parantaviksi.  
Muun muassa Jes.45:1-3 sanat ovat olleet minulle hyvin hoitavia ja parantavia.  
Siellä Herra sanoo Persian kuninkaalle Koorekselle:  
”1. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut 
kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet 
hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi: 2. Minä käyn sinun edelläsi ja 
tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. 3. Minä annan sinulle aarteet 
pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut 
nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala.” 
 
Nämäkin ihanat Jesajan kirjan sanat ovat tuoneet kiitosrukouksen sieluuni. 
Kiitos Herra, että kuljet minunkin edelläni! Minun itseni ei tarvitse avata ovia eikä raivata 
sitä polkua, mitä minun tulee käydä. Sinä raivaat minulle polun, tasoitat suuretkin kukkulat 
edestäni. Minä saan kulkea tasoitettua tietä eteenpäin. 
Sinä myöskin rikot elämäni edestä niitä vaskiovia ja rautasalpoja, jotka yrittävät sulkea 
minut ovettomaan tilaan. Kiitos siitä, että ahdistusten ja pelkojeni lukot sinä murskaat ja 
minä saan käydä eteenpäin avatuista ovista. Kiitos, että kaikki on sinun hyvissä käsissäsi, 
Herra Jeesus Kristus. 
 
Kun me näin saamme luottaa Sana lupauksiin, niin Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen 
sanastaan, tulee meille kallis sydämemme aarre. Aarre, joka kantaa meitä elämässämme 
eteenpäin. Se virittää sydämissämme kiitos ja ylistysrukouksen. 
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Ja kun menneisyyteni taakat ovat mieltäni painaneet, niin mm. sana Jes.43:18-19 sanat 
ovat rohkaisseet. Siellähän kirjoitetaan: ”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä 
välittäkö. 19. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Niin, 
minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.”  
 
Jälleen on kiitosrukous tullut siitä, että minä saan unohtaa kaikki menneisyyteni painot. 
Saan jättää ne selkäni taa ja luottaa Herraan, että Hän tekee minunkin sielussani uutta. 
 
Minulla on sellainen näkemys, että usein meitä uskoviakin kiusaa ja painaa musta 
menneisyytemme. Emme tahdo päästä siitä irti ja vapaaksi. Se on myöskin Jeesuksen 
vastustajan, saatanan, taktiikka.  
Hän haluaa, että Jeesuksen omat olisivat jollain lailla sidotut menneisyyden muistoihin. 
Hän sielun murhaaja syyttää meitä jopa anteeksiannetuista menneisyyden synneistämme. 
 
Onneksemme meitä rohkaisee Jumalan sanan hyvät lupaukset.  
Niitten päälle saamme uskossa hypätä täydellä painollamme. Näin teki apstoli Paavalikin.  
Hän ei halunnut kantaa mustaa menneisyyttä sydämellään. Tästä hän mm. kirjoittaa 
filippiläisille 3:7-14:  
”7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.  

8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 
minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 
kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen 

9. ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka 
laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee 
Jumalasta uskon perusteella;  
10. tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä 
osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 11. jos 
minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.  
12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä 
riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut 
minut.  
13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, 
mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, 14. minä riennän kohti 
päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut 
Kristuksessa Jeesuksessa. ”  
 
Paavali sanoo, että ”mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut 
tappioksi.” 
Mikä sitten Paavalille oli voitto, kysymme?  
Se oli se, että hän mahdollisimman tarkoin pyrki noudattamaan lakia.  
Toiseksi hän varmaan koki senkin voitoksi, että hän saisi mahdollisimman monta kristittyä 
vankilaan ja jopa kuolemaan. 
 
Nyt kun hän oli tullut Herraan uskovaksi, niin hän luki roskaksi lakihurskauden. Se ei ollut 
minkään arvoista. Nyt hänellä oli uusi päämääränä. Nyt hän janosi sitä, että hänet 
havaittaisiin omistavan sen vanhurskauden, joka tulee yksin uskosta Kristuksen ansion 
tähden. 
Tätä kautta hän halusi tulla tuntemaan entistä paremmin Jeesusta ja hänen 
ylösnousemusvoimaansa. Hänellä oli todellakin päämäärätietoinen vaellus. Hän kirjoittaa, 
ettei hän vielä ole tullut täydelliseksi, ”vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen 
omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.” 
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Vajaamittaiseksi itsensä tunsi suuri apostoli, jonka Jeesus oli tainnuttanut aikoinaan 
Damaskon tiellä. Siellä hän kohtasi voittajansa. Ja hänestä tuli armahdettu syntinen. Ja nyt 
armahdettuna syntisenä hän halusi voittaa toisiakin tälle tielle, jota hän lakihurskaana 
vainosi. 
Ja sitten hän hyvin opettavasti kirjoittaa, että yhden minä teen: ”Unhottaen sen, mikä on 
takana, ja kurottaen sitä kohti, mikä on edessäpäin.” 
 
Onko meillä tällainen mieli, että me heikkouksiemme, rikkinäisyytemme ja syntiemme 
keskellä katselemme Kristuksen kautta eteenpäin elämässämme? 
Vai käykö meille ihan päinvastoin, että me unohdamme Kristuksen hyvyyden ja 
katselemme vain mustaa menneisyyttämme, sairauksiamme ja syntejämme, ja sitä kautta 
vaivumme masennukseen ja  epätoivoon.? 
Paavali halusi mustan menneisyytensä unohtaa ja kohottaa katseensa tulevaan 
päämäärään,  voittopalkintoon, jota kohden Jumala oli kutsunut hänetkin Kristuksessa 
kulkemaan. 
Näin mekin saamme tehdä. Tätä armoa me saamme myöskin rukouksessa pyytää 
Häneltä, joka on meitäkin niin valtavasti rakastanut, että antoi oman Poikansa kuolemaan 
edestämme. Golgatalla Hän kantoi syntiemme lisäksi myös sairautemme, kuten Jesaja 
meille hyvin valaisevasti kirjoittaa.  
”Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti 
päällensä...”Jes.53:4 
Ihana jae tämäkin. Sairautemmekin on viety ristille, samoin kuin syntimmekin.  
Kun me uskomme syneistämme vapauden Jeesuksen Golgatantyön tähden, niin samoin 
meillä on lupa uskoa sairauksitammekin vapautus Golgatan työn tähden. 
Silloin  sielumme vapautuu murehtimasta liikoja sairauksiemmekin suhteen. 
 
Ja koska olemme vielä täällä maan päällä alennutilassa, emmekä vielä ole tulleet 
täydellisiksi, niin siksi meitä edelleenkin kiusaa ja lagettaa turmeltunut luontomme, samoin 
kuin sairaudetkin jäytävät meitä. 
 
Sanan lupaukset kuitenkin vahvistavat ja lujittavat uskoamme Herran hyvään 
huolenpitoon synneistämme ja sairauksistammekin huolimatta. 
Näin ne ovat itseänikin vahvistaneet. 
Kun  on tullut eteeni sellaisia tilanteita, jotka ovat pelottaneet. Esim. kahvihetki jossain 
juhlassa tai sitten ääneen lukeminen ja jopa puhelimeen vastaaminen toisten läsnäollessa, 
niin luottamus Herran sanan lupauksiin ovat auttaneet ja antaneet rohkeutta, kuten jo 
edellä olemme kuulleet. Ongelmieni vangiksi en ole tahtonut jäädä. 
Tilanteen tullen olen sanonut rukouksessa Herralle,  että luotan Sinun sanasi lupauksiin. 
Herra en halua jäädä pelkoni vangiksi, vaan tahdon Sinun avullasi mennä eteenpäin. 
Tahdon päästä vapaaksi näistä peloistani. Olethan sinä Sanassasi luvannut olla kanssani 
joka päivä ja udemman raamatunkäännöksen mukaan, kaikki päivät. Ethän sinä voi minua 
nyt jättää, kun minua näin ahditaa, pelottaa ja käsiäni alkaa jo vapisuttamaan kahvikupin 
kilinän kuultuani. 
 
Näihin rukouksiini on vastattu. Herra on antanut voiman ja rohkeuden mennä näitä 
pelkoja päin. Ja pikkuhiljaa olen saanut kokea yhä enemmän sitä vapautta ja rohkeutta, 
jota olen tarvinnut näissä tilanteissa. 
Ihmeellistä oli sekin, että minä, joka pelkäsin oman ääneni käyttöä, Herra ottikin  työhönsä 
puhumaan toisille. 
Joskus saarnatekstiä ääneen lukiessani, tuo ääneen lukemisen pelko meinasi salpauttaa 
lukemiseni, mutta hiljaa hengessäni pyytämäni apu on antanut rohkeuden lukea loppuun 
asti. Itse saarnaaminen on ollut sitten jo paljon helpompaa. 
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Tähän loppuun sopii hyvin lukea rohkaisuksi meille kaikille Psalmin 103:10-13:  
”10. Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. 11. 
Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, 
jotka häntä pelkäävät. 12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä 
rikkomuksemme. 13. Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa 
pelkääväisiänsä.”  
 
 
Tämä alustuspuhe on pidetty matalan kynnyksen majataloillassa Porissa  
to 28.01.2010 ja Noormarkussa 21.03.2010. (Muokattu 25.01.2011) 


