
Vaikeudet opettavat valvomaan ja 
rukoilemaan

Kun elämään jostain syystä Herra sallii vaikeuksia, niin ne vetävät 
normaalisti meidät polvillemme Herramme eteen.

Ja jos me pyydämme kuten opetuslapset aikoinaan, että "Herra 
opeta meitä rukoilemaan", niin saattaa olla, että Jumala sallii meille 
vastoinkäymisiä, jotta meille kelpaisi valvomisen ja rukouksen tie.

Helpostihan ihminen ei tahdo nöyrtyä kristittynäkään pyytelemään 
apua Herraltamme. Me niin herkästi luulemme porskuttelevamme 
omin avuin.

Ja kun me jollekin ystävälle pyydämme pelastuksen armoa, niin 
samalla me saatamme pyytää hänelle myöskin vaikeuksia. 
Sillä monesti ihminen herää kyselemään hengellistä tilaansa vasta 
sitten, kun kaikki ei menekään niin kuin oli kuvitellut.

Näin kävi Saulus tarsolaisellekin aikoinaan. Vasta sitten hän alkoi 
rukoilemaan, kun joutui toisten talutettavaksi Damaskon tien 
kokemuksen jälkeen. Sokeuden keskellä hän suuntasi rukouksensa 
sen Herran puoleen, jota hän kiivaana fariseuksena ollessaan 
vainosi. 

Tästä Herran Jeesuksen voittamasta Saulus tarsolaisesta tuli Herran 
koulussa väkevä apostoli, jonka tunnemme nyt nimeltä, Paavali. 

Hän sai kokea myöskin paljon ahdistusta ja vastoinkäymistä 
elämässään. Niinpä hän voi sanoa ihan omasta kokemuksestansa 
Antiokian seurakunnalle: "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää  
menemän sisälle Jumalan valtakuntaan."

Sama sanoma oli  myöskin Vapahtajallamme, kun hän puhutteli 
fariseus Nikodeemusta: 
"Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea,  
joka vie kadotukseen, ja monta on jotka siitä sisälle menevät; mutta  
se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne,  
jotka sen löytävät."



Kristityllekin se portti on ahdas ja tie kaita, saati sitten niille, jotka 
ensimmäistä kertaa kenties tallaavat ahtaan portin edessä. 
Moni on siltä portilta kääntynytkin pois. Valitettavasti.

Mistähän tämä portin ahtaus mahtaa johtua, kysymme?
Yksi syy siihen on tuo meidän syntisyytemme. Olemme siis perineet 
Aadamin ja Eevan syntiturmeluksen. Me olemme perisynnin vallassa. 

Se näkyy myöskin marttyyri Stefanuksen sanoissa, kun hän nuhtelee 
vangitsijoitaan neuvoston jäseniä (Ap.t.7:51): 
"Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te  
vastustatte Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin." 

Ei ole niin helppoa mennä syntisyyden ja syntiemme tunnustamisen 
ovesta sisälle. Vallankin, jos meidän tulisi nöyrtyä ihmisiltä 
pyytämään anteeksi mokauksiamme, niin se ei ole helppoa, sillä  liha 
ja veri panevat kaiken aikaa vastaan. Eikä se onnistukaan 
ensimmäiseksi. 

Kun me Häneltä , eli Jeesukselta   Kristukselta, olemme saaneet 
anteeksiantamuksen synneistämme, niin sitten on paljon helpompi 
pyytää lähimmäisiltämmekin anteeksi. 

Tässä kohden on syytä huomauttaa, että silloinkin, kun 
lähimmäisemme ei pyydä meiltä  anteeksi loukkauksiaan, 
niin silloinkin meidän tulee antaa anteeksi sydämestämme hänelle.
Tämä ei suinkaan ole helppoa.

Menemme jälleen Stefanuksen viimeisiin hetkiin. Hän rukoilee 
kivisateessa (Ap.t.7:59-60): "Herra Jeesus, ota minun henkeni!" 
Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue  
heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois."

Tästä opimme, että ihminen, joka on täynnä uskoa ja Jumalan 
rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa, voi näin rukoilla. 

Ei katkeruuden häivääkään näy miehessä, joka on joutunut 
todistuksensa tähden kivitettäväksi.
"Herra älä lue heille syyksi tätä syntiä."  Syntiähän se oli ...
Mutta Stefanus oli täynnä armahdusta ja anteeksiantamusta. 



Hän ei kironnut eikä pyytänyt heille tuomiota...

Jeesus opettaa Matteuksen evankeliumissa Isä meidän rukouksen 
jälkeen (Matt.6:14-15): 
14."Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin  
teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 
15. mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän  
Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne." 

Ihminen joka odottaa toiselta anteeksi pyytämistä ennen kuin voi 
antaa anteeksi, niin hän kovettaa ja katkeroittaa sielunsa, eikä voi 
itsekään päästä nauttimaan Jumalan anteeksiantamuksesta.
Anteeksiantamus vapauttaa todelliseen kristityn vapauteen.

Näin me myöskin säilytämme yhteyden Jumalaan ja omalta 
puoleltamme myös tuohon hankalaan lähimmäiseemme.

Tapahtuu se, mistä apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään (Joh.1:7): 
"Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa,  
niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen,  
hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä."

Tämän yhteyden Jeesuksen vastustaja haluaisi riistää uskovien 
väliltä. Hän Saatana, laittaa uskovat taistelemaan toisiaan 
vastaan. 

Mitä tästä on seurauksena, kysymme?
Eikö se, että eivät nekään, jotka ovat vielä uskosta osattomia, pääse 
sisälle Kristuksen tuntemiseen.
He ihmeissään katselevat ja kuuntelevat, että tätäkö on uskovaisuus.
Jos se on tällaista, niin en tahdo tuollaiseksi tulla, he varmaan 
ajattelevat ja jopa sanovat.

Herra Jeesus Kristus haluaa, että meillä olisi yhteys keskenämme. 
Sitä Hän myöskin rukoili ennen pois menoaan ylimmäispapillisessa 
rukouksessa (Joh.17).
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. "

Ensiksi. Tässä rukouksessaan Jeesus antaa ymmärtää,  etten minä 
ainoastaan rukoile teidän (opetuslapsiensa) edestänne, vaan kaikkien 
niiden edestä, jotka kaikkina aikoina tulevat uskomaan minuun.
Niinhän Jeesus sanoi: "En minä rukoile ainoastaan näiden edestä,  
vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat  
minuun."  Tämä on valtava todistus. 

Jeesuksen esirukous jo silloin ulottui meihinkin asti. 

Me olemme tässä, jo senkin tähden, että Jeesus on jo 2000 vuotta 
sitten rukoillut meidän edestämme. Tästä saamme olla hänelle 
kiitollisia.

Ensimmäinen Jeesuksen rukous tässä lukemassamme kohdassa oli 
se, että me Jumalan sanan saarnan kautta uskoisimme Häneen.
Uskoon tuloa Hän rukoilee...

Toinen asia on sitten se, että me yhtä olisimme. Uskovien välistä 
yhteyttä Hän pyytää Isältään. Ja ennen kaikkea sitä yhteyttä, että me 
olisimme yhtä Herramme kanssa ja sitä kautta sitten toistemme 
kanssa.

On niin paljon niitä syntejä, jotka tahtovat viedä yhteyden Herraamme 
ja sitä kautta toistemme välillä. 
Yksi on tuo anteeksiantamattomuuden synti, josta edellä oli puhe.
Siksi olisi hyvin tärkeää, että vaalisimme tätä yhteyttä Herraamme ja 
myöskin lähimmäisiimme.

Kolmanneksi. Uskovien välisellä yhteydellä on syvä merkitys 
myöskin uskosta osattomien ihmisten voittamiseksi Kristukselle.
Jeesus sanoi rukouksessaan, "että maailma uskoisi, että sinä olet  
minut lähettänyt."

Uskovien eripuraisuus on todellakin suuri este sielujen 
voittamistyössä. Siksi tulisi tehdä siitä parannus.

Evankeliumin julistaminen tulisi olla etusijalla. 
Näin oli apostoli Paavalilla. Hän kirjoittaa filippiläisille (1:15-18):



"15. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan  
halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa: 
16. nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on  
pantu evankeliumia puolustamaan, 
17. nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla  
mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.

Sitten mielestäni tulee hyvin tärkeä asia: 
18. "Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella  
julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja  
olen vastakin iloitseva." 
Miksi sitten evankeliumin julistaminen tulisi olla keskeistä? 
Eikö juuri siksi, että jos mahdollista, jokainen ihminen pääsisi sisälle 
sen Kristuksen tuntemiseen, jonka yhteyteen hänet on jo kasteessa 
saatettu.
Jeesus sanoo Mark. Evankeliumin (16:15-16):
"Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille  
luoduille. 
Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se  
tuomitaan kadotukseen." 
Kasteesta huolimatta, jos ihminen jää epäuskoonsa, hän Jeesuksen 
sanan mukaan joutuu kadotukseen.
Siksi sisälle Kristuksen tuntemiseen johdattaminen evankeliumin 
kautta en ensiarvoisen tärkeää.

Toiseksi evankeliumin julistaminen on senkin tähden tärkeää, että 
vaikeuksien alla kamppaileva ja rukoileva ihminen oppisi 
turvautumaan ja luottamaan siihen, että minusta pidetään huolta. 
Minä olen hyvissä käsissä silloin, kun olen Herramme ja 
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen käsissä.

Evankeliumi on todellinen ilosanoma, joka vapauttaa valvomaan ja 
rukoilemaan. Näin oli käynyt mm. Makedonian seurakunnassa, josta 
Paavali kirjoittaa (Kor.8:1-5).
Tämän voit lukea ja ihmetellä Jumalan armon ihmeellistä vaikutusta. 
Olisi hieno asia, jos Jumalan armo tänäänkin vaikuttaisi näin ihanalla 
tavalla.
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