
Rukous ja usko

Näillä kevätpäivillä on puhuttu siitä, kuinka Jeesus herättää uskon. On puhuttu 
myös siitä, että Jeesus on tie. Arvaten on puhuttu myöskin päivien yleisaiheesta 
eli rukouksesta ja uskosta. Tämä aihe: ”Rukous ja usko”, on tämänkin 
tilaisuuden aiheena.

Tämä aihe on hyvin tärkeä. Se on myös huomisen kirkollinen aihe.
Miten nämä rukoukseen ja uskoon liittyvät asiat sitten liittyvät yhteen, saamme 
kysyä? Kumpi on ensin, rukous vaiko usko? Tähän voimme vastata, että 
molemmat ovat ensin. 

No miten se on mahdollista, että molemmat ovat ensin?
Silloin kun ihmiseltä kenties puuttuu elävä usko sydämestä, niin silloin rukous 
on ensimmäinen. Meillä täällä Suomessa on tehty monia tutkimuksia siitä, 
kuinka moni rukoilee ja miten usein.

Tutkimusten mukaan aika moni rukoilee toiset useammin ja toiset harvemmin. 
Ehkä viimeistään silloin, kun elämään tulee vaikeuksia. Silloin ihminen voi 
alkaa soperrella Jumalan puoleen, että jos sinä Jumala olet olemassa, niin vastaa 
minulle. Auta minua. Olen elämäni sotkenut niin pahoin, että en pääse tästä 
omin avuin eteenpäin. Tarvitsen apua.

Silloin taas, kun ihminen on päässyt sisälle Kristuksen tuntemiseen, usko on 
ensimmäinen. Vaikka toisaalta. Nämä asiat ovat uskovallakin niin sisäkkäisiä 
asioita ettei  varmasti voi sanoa, kumpi on ensin, eikä se lie tarpeenkaan.

Uskova ihminen normaalisti kyllä uskon kautta ymmärtää, että minulla on suuri 
etuoikeus kääntyä Herrani puoleen rukouksessa, joko omien asioitteni kanssa tai 
sitten lähimmäisten asioitten vuoksi.

Joku voi ajatella uskovanakin, että onko minulla tarpeeksi uskoa, niin että 
voin asiani kertoa Herralleni. Tulee epäilys. Jospa ei Herrani kuulekaan 
rukoustani kun olen niin huono uskova ja vielä niin huono rukoilija.

Tähän alkuun on syytä ottaa norjalaisen raamatunopettajan, professori Hallesbyn 
ajatus. Hän kirjoittaa Rukouksen-maailma kirjassaan, että meillä on tarpeeksi 
uskoa silloin, kun me rukouksessa käännymme Herramme puoleen. Usko siis 
ohjaa meidät avun lähteelle.

Hallesby sanoo vielä, että avuttomuutemme onkin kaikkein parasta rukousta.
Ja silloin kun me olemme avuttomia ja neuvottomia, niin silloin olemme 
Jumalalle mieluisia. Hän näkee avuttomuutemme ja ohjaa Pyhän Henkensä 
kautta meitä rukoukseen. Rukous onkin avuttomia ja vajavaisia varten.



Jaakobkin kirjoittaa Eliasta, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin, sinä ja 
minä…

Uskon ei tarvitse olla suuri, jotta voimme kääntyä Herramme puoleen.
Puhuihan Jeesuskin sinapinsiemenen kokoisesta uskosta, jolla voimme jopa 
vuoria siirtää. Epäuskon vuori siirtyy sivuun, kun me rukouksessa ja uskossa 
käännymme Vapahtajamme puoleen. 

Hän on se, joka elämämme tilanteen muuttaa valoisammaksi. Tuo toivoa 
pimeäänkin laaksoon, kuten Hyvän paimenen Psalmista luemme. 
”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa.”

Jeesuksen ja Pyhän Hengen läsnäolo tuo turvallisuutta. Hän, Jeesus, opetti 
myöskin opetuslapsilleen: ”Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä 
teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.” (Joh.14:13)

Jeesus siis haluaa, että me kaikkia, niin elämään kuin uskoonkin liittyviä asioita 
kannamme Hänen eteensä rukouksessa. Ja Hän lupaa auttaa. Hän lupaa avata 
tien meidän eteemme. Meidän ei tarvitse itse puskea päätämme seinään 
yrittäessämme raivata tietä eteenpäin. Jeesushan sanoo itsestään: ”Minä olen 
tie.”

Hän on myös tien raivaaja. (Jes.45:1-3):ssa on hyvä sana, joka minua itseäni on 
rohkaissut usein elämäni vaikeissa tilanteissa: ”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” Eikö olekin turvallinen sana? 

Hän on tarttunut sinunkin oikeasta kädestä kiinni. Hän lupaa kulkea sinun 
edelläsi ja tasoittaa ne kukkulat, jotka näyttävät ylitsepääsemättömiltä. Monesti 
elämämme eteen saattaa nousta sellaisia vuoria ettemme oikein tiedä kuinka 
pääsen tästä eteenpäin. 

Silloin on hyvä muistaa, että Herra kulkee kanssasi, kun olet Hänen käteensä 
ohjat antanut. Hän raivaa tietä eteenpäin, niin että sinun on hyvä käydä sitä 
Herrasi kanssa.
Sillä tiellä myöskin aarteet paljastuvat aikanaan. Ja Herra Jeesus Kristus on 
sinun paras aarteesi, rikkautesi ja kiitollisuuden aiheesi.



Hän myöskin Uuden Testamentin puolella sanoo: ”Anokaa, niin teille  
annetaan.”

Miksi sitten Kolmiyhteinen Jumala on niin runsaskätinen? Vastauskin oli tuossa 
(Joh.14:13). Siinä kirjoitettiin, ”että Isä kirkastettaisiin Pojassa.”

Isä Jumala haluaa, että hänen Poikansa nimi tulisi täällä meidän keskellämme 
kirkastumaan. Isän Jumalan tahdon tapahtumistahan me Isämeidän 
rukouksessakin rukoilemme: ”Tapahtukoon sinun tahtosi…”

Esirukous toisten puolesta liittyy läheisesti tähän aiheeseemme.
Tästä esirukoustyötä Jeesus antaa meille hyvän esimerkin (Luuk.22:32).
Hän sanoo Simon Pietarille: ”Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun 
uskosi raukeaisi tyhjään.”

Jeesus rukoilee myöskin meidän puolestamme, ettei meidänkään uskomme 
raukeaisi tyhjään. Se vaara nimittäin on olemassa, jos ei Herran sana saa meitä 
hoitaa uskossamme.

Tästä Jeesuksen esirukoustyöstä myöskin apostoli Paavali kirjoittaa (Room. 
8:34). Hän kirjoittaa, että  ”hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös 
rukoilee meidän edestämme.”

Eikö olekin ihana asia se, että meillä on ainakin yksi, luotettava esirukoilija.
Hän varmaankin rukoilee tätä samaa, mitä hän lupasi rukoilla Pietarin puolesta, 
että usko ei raukeaisi tyhjään, vaan että se kestäisi loppuun asti.

Tästä loppuun asti säilyneestä uskosta Paavalikin kirjoitti elämänsä lopussa 
Timoteukselle. Hän kirjoitti toisen kirjeensä 4.luvussa: ”Minä olen hyvän 
kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.”

Uskon säilyminen loppuun asti on ensiarvoisen tärkeää. 
Miksi? Eikö juuri siksi, että usko ohjaa meidän rukouksemme aina kohti 
Golgataa, kohti sitä syntiemme sovitusta, jossa kaikki syntimme on sovitettu ja 
täysi lunastushinta synneistämme maksettu. 

Golgatan uhriveren turvissa meillä on turvallista kohdata kerran se hirmuhaltija 
eli kuolema. Kun sen lävitse käymme Jeesukseen turvaten, niin silloin olemme 
osallisia myöskin siitä luvatusta ylösnousemuksesta. Siitä kertoo mm. 
(1Tess.4:13-17): ”Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä,  
kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 
14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on 
Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen 
kanssaan. 



15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa,  
jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka  
ovat nukkuneet. 
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja  
Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 

17.sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,  
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan 
yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Tästä apostoli kirjoittaa myöskin (1Kor.15:53-54): ”Tämän katoavaisen pitää 
pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua 
kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on 
nielty ja voitto saatu.”

Kerran tulee se päivä, jolloin Jeesuksessa nukkuneet ja silloin elossa olevat 
temmataan yläilmoihin ja taivaan kirkkauteen…

Ja jotta tämän voiton pääsisi mahdollisimman moni saavuttamaan, niin se 
haastaa meidät esirukoukseen ja evankeliumin levitykseen mahdollisimman 
laajalle. Siihen Jeesus antoi meille oivallisen esimerkin, niin kuin olemme jo 
kertoneet.

Esirukousta toistemme puolesta tarvitsemme siksikin, sillä monet myrskyt 
ahdistavat Jeesuksen omia täällä ajassa. Olemme vielä matkalla, mutta kiitos 
Jumalalle, uskon päämäärä taivaan koti odottaa meitä.

Jeesuksen seuraaminen maksaa aina jotakin. Moni on marttyyrikuoleman kautta 
lähtenyt tästä ajasta iäisyyteen. Meillä täällä länsimaissa on ajallisesti paljon 
helpompaa tässä mielessä.

Uskon alku on esirukousten ja sanan kylvön hedelmää, mutta myöskin perille 
pääsy. Kehottihan apostoli Paavalikin: ”Kantakaa toistenne kuormia, niin te  
täytätte Kristuksen lain.” (Gal.6:2)

Kristuksen rakkauden laki eli Jumalan tahto tulee täytetyksi siinä, että me 
asetumme toisten tueksi lähimmäistemme taakkojen ja kuormien kantamisessa. 
Se helpottaa myöskin lähimmäisiämme uskomaan Jumalan rakkauteen.

Tällaisesta vastuunkantajasta kirjoitetaan myöskin Kolossalaiskirjeessä, sen (4) 
luvussa. Apostoli kirjoittaa kirjeensä lopputervehdyksessä: ”Tervehdyksen  
lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka 
rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja 
täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.”

Jumalan tahdon tapahtumista ,Epafras, Kristuksen sotilas rukoilee. 



Hän oli lähtenyt Kolossan seurakunnan keskeltä ja nyt hän pyytää  rukouksessa 
sitä, että he pysyisivät Jumalan tahdon tiellä. Usko säilyisi ja Herran työ menisi 
eteenpäin heidän keskellään.

Siinä on hyvä esimerkki myöskin meille. Tätä meidänkin tulisi rukoilla 
toistemme puolesta. Uskon säilymistä ja kasvua, mutta myöskin sitä, että 
vierellä kulkevat lähimmäisemmekin löytäisivät henkilökohtaisen uskon siihen 
Herraan, jonka yhteyteen heidät jo pienenä kasteessa saatettiin.

Tämä puhe on pidetty Siilinjärvellä la 07.03.2009


