
Kuuleeko kukaan?

Tämän päivän aihe: Kuuleeko kukaan, on asetettu kysymyksen muotoon.
Monesti me ihmiset saatamme epäillä, kun elämäämme tulee yhtä ja toista 
vastoinkäymistä, että nouseeko tämä rukoukseni ja huokaukseni edes kattoa 
korkeammalle? Vielä saatamme ajatella. Minä olen niin huono rukoilija, ettei 
Jumalakaan noteeraa minun huokauksiani?

Tällaiseen epäilyksen kierteeseen helposti joutuu silloin, kun ei ole ketään, jolle 
voisi kertoa näistä sielun taisteluista. Ollaan niin yksinäisiä, ettei inhimillistä 
korvaakaan ole kuulemassa.

Monesti myös kysellään. Missä oli Jumala, kun tapahtui niin järkyttäviä asioita 
ja onnettomuuksia. Eikö Jumalakaan todella välitä meistä ihmisistä?

Lukematon määrä on meidän ihmisten mielissä erilaisia kysymyksiä.
Ja jos me jäämme tällaisten epäilysten vangiksi, niin ne saattavat johtaa vaikka 
kuinka toivottomiin tekoihin.

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat?

Silloin on hyvä etsiä ystävän korva, jolle voisimme nämä epäilyksemme ja 
vaikeat asiat  sydämestämme vuodattaa.
Kun saamme purkaa sydäntämme  luotetulle ystävälle, niin se helpottaa. 
Ja vielä enemmän, jos me saamme ne asiat yhdessä kantaa Herramme ja 
Vapahtajamme valtaistuimen eteen.

Meidän ei koskaan tulisi jäädä yksin vaikeitten asioittemme kanssa. 
Jos jäämme yksin, niin herkästi Jumalan vastustaja, Saatana, kuiskii meille, ei 
sinua kukaan kuule. Lähde tästä ajasta pois. Ota vielä vaikka joku muu kurja 
olento mukaasi, kuten Jokelan, Kauhajoen ja Oulun tradegioissa tapahtui.

Otan nyt joitakin Raamatun kohtia aiheeseemme liittyen.
Ensiksi. Profeetta Jeremian aikana eli hänen kollegansa, Habakuk.
Hänelläkin oli epäilyksiä rukousten kuulemiseksi. Hän kirjoittaa kirjeensä alussa 
(1:2-3):
2.”Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa, ja sinä et kuule, parkua 
sinulle: "Väkivaltaa!" ja sinä et auta? 
3. Minkätähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota?  
Minun edessäni on hävitys ja väkivalta; on syntynyt riita, ja on noussut tora.”

Eikä tämä ole ainut kohta, jossa on epätoivoa, ahdistusta ja tuskaa. Raamatussa 
on paljon myöskin näitä epäilyksen huutoja. 



Mutta vastapainoksi on sanottava, että siellä on vielä paljon enemmän niitä 
sanoja, jotka tuovat toivoa ja valoa elämäämme. Otan nyt niihin liittyviä 
Raamatun kohtia. Ensimmäiseksi (2Kun.20:1-6): 
1.” Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa; ja profeetta Jesaja,  
Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra:  
Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane. 
2. Niin hän käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa sanoen: 
3. ”Oi Herra, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja  
ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi!” Ja Hiskia itki  
katkerasti. 
4. Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli  
tämä Herran sana: 
5. ”Palaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle: 'Näin sanoo 
Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen  
nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo kolmantena päivänä 
sinä menet Herran temppeliin. 
6. Ja minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta.”

Herra näki kuningas Hiskian elämän halun. Hän ei ollut vielä valmis lähtemään 
tästä ajasta ikuisuuteen. Niinpä hän itkien rukoilee Herraa ja ihme tapahtuu. Hän 
paranee kuoleman sairaudesta ja saa elämänpäiviä lisää vielä 15 vuotta. Tämän 
viestin Herra välittää hänelle profeettansa, Jesajan, välityksellä.

Joskus Herra voi näinkin vastata rukouksiin. Vaikka tämä lienee harvemmin 
toteutuva ihme.

Kärsivän Jobin kohdalla Herralla oli kova työ avata ensiksi Jobin hengen 
korvat kuuleviksi. Hän oli omissa silmissään hurskas ja viaton Jumalan edessä. 
Siksi hengen korvien aukeaminen oli työlästä hänelle. Mutta lopulta, kun neljäs 
Jobin ystävä, Elihu, alkaa puhumaan ja sen jälkeen vielä Jumala, niin Job on 
valmis sanomaan (42:2-6):
 2. "Minä tiedän, että sinä voit kaikki ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle  
mahdoton toteuttaa. 
3. 'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin  
ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää. 
4. Kuule siis, niin minä puhun; minä kysyn, opeta sinä minua. 
5. Korvakuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. 
6. Sentähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa."   

Mekin suomalaiset olemme paljon kuulleet korvakuulolta puhuttavan 
synneistämme ja Jumalan suurista teoista. Mutta nämä sanat eivät ole johtaneet 
useinkaan mihinkään. Tärkeää on se, että Jumala pääsee Pyhän Henkensä kautta 
puhumaan meidän sydämillemme. Silloin tapahtuu tuo sama, mitä Jobinkin 
kohdalla tapahtui. Me teemme parannuksen synneistämme ja kadumme niitä.



Tällainen syntejänsä katuva saa armon ja anteeksiantamuksen synneistään, 
niin kuin sai Jobkin. Jumala ei enää muistanut Jobin syntejä missään muodossa. 
Hän jopa rukoili ystäviensä puolesta, jotka olivat epäonnistuneet 
auttamistyössään. Ja Herra siunasi Jobin loppuelämää vielä enemmän kuin sen 
alkua.
Sanotaanhan (Jes.43:25): ”Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni  
tähden, enkä sinun syntejäsi muista.”
(Heb.8:12): ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista 
heidän syntejänsä."

Eikö olekin ihania Sanan lupauksia. Katuva, syntinsä tunnustava, saa täyden 
anteeksiantamuksen.
 
Mikä estää sitten sen, ettei meidän rukoustamme kuulla?
(Ps.66:18) sanotaan: ”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua 
kuulisi.” Kaikenlainen vääryys on esteenä rukouksen kuulemiselle.

Ja Jesajan kirja luvussa (59:1-3) kirjoitetaan: ”Katso, ei Herran käsi ole liian 
lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 
2. vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne  
peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. 
3. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän 
huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.”

Nämä Jesajan kirjan jakeet antavat ymmärtää, ettei Herrassa ole vääryyttä. ”Ei 
Herran käsi ole lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan”, sanoo 
Jesaja. Herra haluaa mielellään auttaa meitä ihmisiä. 

Ja kun me rukoilemme ystäviemme puolesta vaikka lähetysmaille asti, niin 
Herra kuulee ja auttaa. Hän ei siis ole kuuro kuulemaan. Hän hyvinkin tarkkaan 
kuuntelee meidän sydäntemme huokauksia.

Tuossa Jesajan kirjan kohdassa sanottiin, että teidän pahat tekonne erottavat 
teidät Jumalastanne, niin ettei hän kuulu.
Siinä kerrottiin käsien ja sormien synnistä. Sanottiin, että teidän kätenne ovat 
verta täynnä.

Jokainen voi kohdallaan miettiä, millaista syntiä me olemme tehneet käsillämme 
ja sormillamme, jotka estävät rukouksen kuulemisen. Jesajan kirja puhui myös 
huulten ja kielen synneistä.

Voi kuinka paljon kristitytkin tekevät tätä syntiä mm. panettelemisen kautta. 
Puhutaan selän takana pahaa, kun Jumalan tahto olisi se, että menisimme 
sellaisen ihmisen luo keskustelemaan, joka on tehnyt minulle vääryyttä. Siitähän 
puhui meille viime sunnuntain evankeliumi.



Daavidkin kertoo Jumalan hyvyydestä Psalmissa (40:2-4): 
” Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun 
huutoni. 
3. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti minun 
jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni. 
4. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme.”

Tässä Psalmin katkelmassa on monta rohkaisevaa sanaa.
Ensiksi. Kun Daavid sanoo hartaasti odottaneen Herraa, niin Herra ihan 
kumartui hänen puoleensa kuullakseen niitä hiljaisia sydämen huokauksia, jotka 
hänen sydämestään kumpusivat Herran puoleen. Ei tarvinnut korottaa ääntä. 
Herra siis kuulee heikotkin huokaukset.

Toiseksi. Daavid kertoo kuinka Herra nosti hänet ylös turmion, epäuskon 
lokaisesta liejusta ja asetti jalkani kalliolle.

Näin Hän tekee tänäänkin. Tänäänkin Hän katuvan syntisen nostaa epäuskon 
suosta Kristus-kalliolle. Sille pelastuksen kalliolle, jolla meidän kaikki 
syntimme on sovitettu ja velkamme maksettu.

Daavid sai uuden virren sydämeensä. Niin mekin saamme. Kun uskossa 
saamme omistaa syntimme anteeksiantamuksen, niin siitä kumpuaa ilo ja 
kiitollisuus Jumalaamme ja Vapahtajaamme kohtaan. Eikö olekin ihmeellinen 
tuo Jumalan ansaitsematon armo.

Kun me käymme rukoukseen, niin tämä onkin ensimmäinen rukouksemme. Se, 
että me pyydämme syntejämme anteeksi.

Pyydä myös rukouksen Henkeä mukaan rukouksiisi. Näin me oikealla mielellä 
valmistaudumme rukoustyöhön. Sen jälkeen meillä on rohkeutta rukoilla 
suuriakin asioita Herraltamme.

Uusi testamenttikin on täynnä aiheeseemme liittyviä Raamatun kohtia. Mutta 
meiltä loppuisi aika, jos kaikkia kävisimme poimimaan. Ei tämä päiväkään 
riittäisi siihen. Siksi otan vain yhden asian tähän loppuun.

Taivaallinen Isämme puhuttelee opetuslapsiaan kirkastusvuorella (Matt.17:5): 
”Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä  
kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen  
mielistynyt; kuulkaa häntä."

Tämä onkin hyvin keskeistä meidän elämässämme. Meidän tulisi kuulla, mitä 
Jumala ja Vapahtajamme itse puhuu meille sanassaan. Meidän tulisi opetella 



kuuntelemaan Herramme ääntä, Pyhän Hengen kautta, Hänen sanassaan 
Raamatussa.

Kun me tuskastelemme, kuullaanko meitä ja minua. Niin meidän tulisi herkistyä 
kuulemaan, mitä Herramme haluaa puhua meille.

Ja kun me kuulemme Herramme sanat mm. anteeksiantamuksesta, niin meillä on 
rauha hänen haavoissaan.

Tänäänkin Hän sanoo katuvalle syntiselle: ”Rauhan minä jätän teille; minun 
rauhani – sen minä annan teille.
En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko 
murheellinen älkääkä peljätkö.”

Ja vielä Paavalin opetus Roomalaiskirjeestä, sen (5) luvusta: ” Koska me siis  
olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa  
meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 
2. jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me 
nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo.” 

Armon ja anteeksiantamuksen kautta me opimme luottamaan Komiyhteisen 
Jumalan hyvään johdatukseen. Ja tänäänkin tämä armo ja anteeksiantamus on 
meille tarjottavana.
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