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Rakas rukous 
 
Tänään aiheenani on: "Rakas rukous" 
Aihe on yhteiskristillinen... 
Viime vuonna puhuttiin "Rakas Raamattu"-aiheesta... 
Nyt siis rakkaasta rukouksesta, jonka rakas Raamattu ja usko Herraan Jeesukseen 
Kristukseen tekee mahdolliseksi... 
 
Viime vuona innostettiin kristikansaa lukemaan Raamattua ja rakastumaan siihen. Nyt 
innostetaan rakkaan rukouksen pariin.  
 
Kun luemme Raamattua, niin me huomaamme, että monille Raamatun henkilöille rukous 
oli hyvin tärkeä ja rakas. 
Esimerkiksi uskon isämme Aabraham pystytti aina ensimmäiseksi uhri- ja rukousalttarin 
sinne, minne hän matkallaan asettui asumaan.  
 
Miksi hän näin teki? 
Eikö juuri siksi, että hän koki olevansa itsessään niin avuton, että tarvitsi Herran apua ja 
hyvää johdatusta. 
 
Entä Daavid, mitä hänelle rukous merkitsi, kysymme? Kokiko hän itsensä avuttomaksi? 
Ainakin sen jälkeen, kun häntä sallittiin nöyryyttää rukous maistui hänelle. 
2 Samuelin kirjan 22.luvussa ovat sanat: "Ahdistuksissani minä rukoilin Herraa, Jumalaani 
minä rukoilin; ja hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, minun huutoni kohosi hänen 
korviinsa." (jae7) 
Vaikeissa elämäntilanteissa Daavidkin oppi rukouksen jalon taidon. 
 
Tätä avuttomuutta koki myöskin Daavidin poika, Salomo, joka voideltiin isänsä jälkeen 
Israelin kuninkaaksi. 
Hän rukoilee unessa Herraa,1Kun.3.luvussa, 7 jakeesta eteenpäin:  
"Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni 
Daavidin sijaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla.  
9. Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja 
erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?"  
 
10. Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi.  
11. Ja Jumala sanoi hänelle:  
"Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi 
henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on,  
12. niin katso, minä teen, niinkuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja 
ymmärtäväisen sydämen... 
13. Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei 
koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi."  
 
Olen kuin pieni poikanen, en osaa lähteä enkä tulla, oli kuningas Salomon tunnustus. 
Oikea rukous onkin oman avuttomuutemme tunnustamista.  
Sitä kautta rukoilija antaa ymmärtää, että hän tarvitsee kaiken Jumalan avun elämäänsä ja 
työhönsä.  
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Silloin kun Pyhä Henki tekee meistä pieniä ja avuttomia, niin silloin meille kelpaa Jumalan 
apu ja armo.  
Sitä kautta rukouksesta pikkuhiljaa tulee meille tärkeä, jokapäiväinen, ja jopa rakas. 
 
Kun me pyydämme, että Herra opeta meitä rukoilemaan, niin Hän tekee meidät 
itsessämme heikoksi ja avuttomaksi.  
Hän tyhjentää tyhjäksi, niin kuin eräässä laulussa laulamme. 
Huokasihan kerran apostoli Paavalikin: "Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä." 
2Kor.12:10. 
 
Myös profeetta ja tuomari Samuel oli rukouksen mies, jolta Israelin kansa pyysi 
jatkuvasti esirukousta.  
Niinpä hän rohkaisi israelilaisia sanomalla: 
"Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta 
teidän puolestanne ja opettamasta teille hyvää ja oikeata tietä.” (1Sam.12:23)  
Huomaamme, että Samuel koki rukoilemattomuuden jopa synniksi. Miksi näin ,kysymme? 
Ehkä juuri siksi, koska hän, joka oli paljon saanut Herralta, koki olevansa Paavalin tavoin 
ikäänkuin velassa kansalleen rukouksen ja opetuksen verran. 
Hänellä oli myöskin se tieto, että Herra voi kansaani auttaa parhaalla mahdollisella tavalla.  
Siksi velvollisuus kutsui häntä rukouksen ja opetuksen työhön kansansa hyväksi. 
Ja jos hän lakkaisi rukoilemasta kansansa puolesta, niin se koituisi hänelle synniksi, oli 
hänen todistuksensa. 
 
Sanotaanhan, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.  
Rakkaus Herraan kutsui Samuelia tällaiseen rukous- ja opetustyöhön. 
Näin se on tänäänkin. 
 
Rukous merkitsi myös alkuseurakunnan kristityille ja apostoleille paljon.  
Ap.t.1:14. ”Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, 
Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa." 
Ja Ap.t.6:4. ”Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa", oli 
apostolien todistus. 
 
Myös Epafras, joka oli Paavalin mukana evankeliumistyössä, näyttää rakastuneen 
rukoustyöhön, koska hän näki paljon vaivaa heimolaistensa hyväksi. 
Luemme Kol.4:12-13 jakeet:  
12. ”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.  
13. Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän 
hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat 
Hierapolissa.”  
 
Tällaista vaivannäköä ei kukaan jaksa suorittaa muutoin kuin siten, että hän on rakastunut 
ensinnäkin Jeesukseen ja sitä kautta Sanan lupauksiin sekä rukoukseen. 
Miksi kysymme?  
Eikö juuri siksi, että on tultu huomaamaan, että rukouksella on suuri merkitys. Se toimii. 
Jumala vastaa rukouksiin ja siunaa niitä ihmisiä, joitten puolesta rukoilemme.  
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Ja kun Paavalin kirjeitä luemme, niin huomaamme, että hänelle rukous oli myöskin 
iloinen asia.  
Ei ainostaan etuoikeus, vaan se tuotti myöskin iloa hänen elämässään. 
Ehkä hän koki sen siunauksen, josta Raamattu puhuu: "Antaessaan saa." 
Tämä iloisuus näkyy mm. filippiläiskirjeestä. Luemme (Fil.1:3-6)  
"Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan,  
4. aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,  
5. kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään 
saakka,  
6. varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä 
Kristuksen Jeesuksen päivään saakka." 
 
Hän sanoo ilolla rukoilevansa kaikkien puolesta.  
Vaikka apostoli oli neljän seinän sisällä Rooman vankilassa, niin se ei sammuttanut hänen 
sydämensä iloa Herrassa.  
Ei myöskään rukouksen lamppu sammunut, vaan se loisti ehkä kaikkein kirkkaimmin 
siellä. 
Hän kiittää siitä, että filippiläiset olivat olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen.  
He olivat siis ottaneet Sanan vastaan ja olivat edelleen uskossa. Se oli suuri ilon ja 
kiitoksen aihe. 
Apostoli luotti myös siihen, että Herra, joka oli aloittanut heissä hyvän työn, oli vievä 
työnsä päätökseen. Hän ei sitä kesken heittäisi, niin kuin me ihmiset herkästi teemme. 
 
Eikö tämä apostolin asenne kerrokin siitä, että ilon lisäksi rukous oli suuri etuoikeus ja 
rakas. 
Kun seinät olivat ympärillä ettei voinut käytännöllisesti olla heidän parissaan, rukouksen 
mahdollisuus oli jäljellä. 
Olivathan filippiläiset apostolille rakkaita siskoja ja veljiä Herrassa.  
Herra oli laskenut Filipin uskovat erityisesti apostolin sydämeen siellä Rooman vankilassa. 
 
Siellä oli aikaa kiittää ja rukoilla filippiläistenkin puolesta.  
Todistaahan apostoli tämän rakkautensa filippiläisiinkin.  
Hän kirjoittaa Fil.1:8: 
"Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen 
Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella." 
Tämä ikävä ja sydämen rakkaus filippiläisiin laittoi apostolin rukoilemaan. Hän rukoili 
kiitoksen kanssa sitä, että heidän rakkaus tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa 
käsittämisessä. Fil.1:9. 
Tämä on hyvin tärkeä rukous tänäänkin. 
Ihmeellistä tässä on se, että hän rukoilee, että rakkaus tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja 
kaikessa käsittämisessä.  
Merkitseekö se sitä, että meidän tulisi oikein rakastua hankkimaan tietoa ja vallankin 
hengellistä tietoa. 
Siihen näyttää viittaavan seuraava jae, jossa hän puhuu siitä kuinka meidän tuli 
hengessämme tutkia mikä paras on. Fil.1:10. 
Toisin sanoen, erottaa oikea ja väärä toisistaan. 
 
Miksi tämä on meille tärkeätä? Eikö juuri siksi, mitä apostoli rukoileekin, että me 
Kristuksen päivänä olisimme puhtaat emmekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä 
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vanhurskauden hedelmää Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. 
Tällaisen hedelmän saa muuten Jeesus Kristus meissä aikaan Pyhän Hengen ja Sanan 
kautta. 
 
Rukoilemme: Kiitos taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä tästä ihanasta uudesta armon 
päivästä.  
Siunaa ja varjele meitä kaikissa tehtävissämme.  
Suo se armosi, että meillekin rukous tulisi hyvin rakkaaksi ja läheiseksi asiaksi.  
Muistuta meitä päivittäin rukoilemaan kaiken esivaltamme puolesta, jotta saisimme viettää 
rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, kuten apostoli 
opettaa  Timoteuskirjeessään. 
Siunaa kansamme opettajia ja kaikkia kasvattajia sekä sanan julistajia niin, että 
rukouslampumme syttyisi uuteen palavuuteen ja niin, että opetuksessamme ja 
julistuksessamme olisi terveeksi tekevä voima. Aamen. 
 
 
Tämä raamattuopetus on pidetty Kajaanin rukouskonferenssissa 03.07.2008 ja Radia 
Kajauksessa pe 25.07.2008.  
(Muokattu 24.01.2011) 


