
Rukoilkaa

Jumalan armoa ja rauhaa teille hyvät ystävät! Tähän hetkeen minulle on annettu 
aiheeksi: rukoilkaa. Aihe on kehotuksen muodossa. Sen sijaan se Raamatun 
paikka mikä on annettu tämän Raamatun tutkistelun pohjaksi, on esimerkki siitä, 
miten ja mitä apostoli Paavali rukoilee Efeson seurakunnan puolesta. Se löytyy 
luvusta (3), jakeet (14-21). (Luen ne tähän aluksi).

Apostoli sanoo tekstin alussa notkistavan polvensa Isän Jumalan edessä 
efesolaisten puolesta. Polvirukous onkin yksi hyvä tapa rukoustyössä. Mm. 
Rukoilevaiset, joita on Satakunnassa enemmän  kuin muualla Suomessa, 
käyttävät kokouksissaan hyvin usein polvirukousta.

Siihen aikaan kun olin Satakunnan Kansanlähetyksen työssä, niin joskus tuli 
esimerkiksi kotiseuroihin hurskaita rukoilevaisia. Joku vanha mies saattoi 
tupaan tullessaan polvistua ovella, ennen kuin tuli syvemmälle huoneeseen 
tervehtimään seuraväkeä. 

Näin hän osoitti varmaan kunnioituksensa Jumalan sanan viljelylle ja ehkä 
Herralleen Jeesukselle Kristukselle ja myöskin sille kodille, joka oli avannut 
ovet seurojen pitämiselle.

Myöskin meillä Satakunnan Kansanlähetyksen sisäisissä kokouksissa 
(työntekijäkokouksissa sekä johtokunnan kokouksissa) oli tapana polvistua 
rukoukseen. En tiedä, miten on täällä P-Pohjanmaalla?

Rukouksen kuuleminen ei kuitenkaan riipu siitä, missä asennossa me 
rukoilemme. Vaikka polvistuminen silloin kun se on mahdollista, on ihan ok.
Tosin se ei kuitenkaan saa olla mikään rukouksen esittelytilaisuus. Herkästi siitä 
tulee sellainen omavanhurskauden tuntu, jos sydän ei ole siinä mukana.

Liikkeen sisäisiin kokoontumisiin ne varmaan sopivat, mutta silloin kun 
lähdemme yleisiin kokoontumisiimme voittamaan uskosta osattomia 
Kristukselle, niin ei ehkä ole viisasta. Tärkein asia on se, että sydän on 
polvistunut nöyrästi Herramme edessä, olipa se ulkonainen asento mikä tahansa.

Kun Herramme puhui samarialaisen naisen kanssa kaivolla (Joh.4:23), niin hän 
painotti sitä, että ”totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä  
sellaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.” Tämä on kaikkein tärkein asia, kun 
puhumme rukouksesta. 

Ensimmäinen rukouksemme tulisikin olla, että me ensin puhdistautuisimme 
kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta Jeesuksen nimessä ja Hänen kalliissa 



sovintoveressään. Samalla saamme pyytää Pyhää Henkeä rukouksiimme. Silloin 
me rukoilemme Jumalan tahdon mukaan, Hengessä ja totuudessa.

Mitä me sitten rukoilemme? Tietysti me rukoilemme pelastusta kaikille niille 
omaisillemme, ystävillemme ja naapurillemme, jotka eivät vielä ole uskossa. Me 
rukoilemme myös siunausta kaikille uskon veljille ja sisarille jne.. Meillä on 
paljon moninaisia rukousaiheita, niin kuin tuleekin olla. Myös rukousaiheet 
vaihtelevat meidän elämässämme, mutta säännöllisiäkin rukousaiheita meillä 
on…

Tässä Efesolaiskirjeen kohdassa, joka on nyt käsittelyn alla, apostoli Paavali 
rukoilee seurakunnalle sitä, että taivaallinen Isä ”kirkkautensa runsauden 
mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua 
hänen Henkensä kautta.”

Siinä on hyvin tärkeä rukouksen alue ja aihe. Näin me hyvin harvoin 
rukoilemme, jos ollenkaan. Uskon elämän sisäistä kasvua apostoli pyytää 
Efeson kristityille. Tämä on hyvin tärkeää rukouksen aihe myös tänään. Sillä 
ellei sisäinen ihmisemme kasva Herrassa, niin me jäämme ikuisesti 
hengellisessä mielessä lapsiksi. 

Apostoli Paavali kirjoittaa (1Kor.14:20): ”Veljet, älkää olko lapsia  
ymmärrykseltänne, vaan pahuudessa olkaa lapsia; mutta ymmärrykseltä olkaa 
täysi-ikäisiä.” Niinpä niin. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä täysi-
ikäisiä, sanoo apostoli. Tässä apostoli antaa ymmärtää, että lapsi ei tee paljon 
pahaa, siksi meidän tulisi ottaa oppia lapsista sen suhteen.

Toisaalta hyvän tekemisessä tulisi ottaa oppia täysi-ikäisiltä kristityiltä, niiltä, 
jotka kantavat paljon hyvää hedelmää Jumalan valtakunnassa. Ja apostolit jos 
ketkä, olivat täysi-ikäisiä kristittyjä.

Paavali kirjoittaa filippiläisille (Fil.3:17): ”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja  
katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.”
Tässä apostoli asettaa itsensä esikuvaksi. 

Näin meidänkin tulisi olla toisillemme esikuvia. Lapsikin ottaa isommilta 
ihmisiltä esimerkkiä niin hyvässä kuin pahassakin. Toivottavasti me olisimme 
heille ja toinen toisillemme hyviä esikuvia.

Meillä kaikilla on varmaankin paljon muistikuvia siitä, kuinka meille monet 
olivat huonoja esikuvia. Heidän esimerkkinsä kautta mekin opimme huonoille 
tavoille. Armeijan aikaan minutkin opetti tupakoimaan tyttöystävä, jota saattelin 
tansseista kotiin.



Siihen mennessä en ollut vielä polttanut, mutta kun tyttö poltti ja tarjosi 
minullekin, niin enhän minä aikuinen mies voinut olla ottamatta savuketta. Siitä 
alkoi sauhuttelu, jota kesti kymmenisen vuotta. 

Huonoon kielenkäyttöön antoi tartunnan minun oma esimieheni siinä, että 
melkein joka toinen sana oli hänellä kirosana. Se tarttui myös minuun, kun en 
ollut vielä uskossa.

Kolmannen paheeni opin taas hyviltä kavereiltani. Nimittäin alkoholin käytön. 
Olin hiljainen enkä oikein rohjennut hakea tyttöjä tanssilattialle. Niinpä kaverit 
tulivat apuun. Mentiin tanssitalon nurkan taakse. Siellä kaverit tarjosivat vähän 
miestä väkevämpää rohkaisuksi.
 
Huomasin, että tämähän auttaa ja niinpä itsekin aikaa myöden kävelin ”pitkään 
ripaan” eli viinakauppaan, jotta voin vastavuoroisesti tarjota. Välillä me 
saatoimme ajaa taksilla viinatrokarin luo, jolta saimme ostettua  pullon 
koskenkorvaa tai jotain muuta. 

Ja muutettuani kotiseudultani Etelä-Suomeen ja kohtalaisen suureen kaupunkiin, 
tanssiravintolat alkoivat houkuttelemaan. Siellä ei tarvinnut selvin päin tanssia.

Näistä muutamista oman elämäni esimerkeistä jo huomaamme, kuinka suuri on 
esimerkin voima. Varmaan itsekin olin sitten monille näyttämässä huonoa 
esimerkkiä omalla elämäntavallani.

Uskoon tulon myötä olen rukoillut sitä, että voisin olla hyvä esimerkki monille 
Kristuksen seuraamiseen. Tähän suuntaan meidän Herramme Jeesus Kristus 
haluaa meitä kasvattaa.

Hän haluaa sitä, että me kantaisimme runsasta hedelmää Hänen viinitarhassaan.
Hän sanoo mm. (Joh.15:5): ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy  
minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te  
ette voi mitään tehdä.”

Tärkein tehtävämme onkin pysyä itse viinipuussa eli Jeesuksessa Kristuksessa 
kiinni. Ja Hänessä me pysymme Sanan ja Pyhän Hengen sekä 
seurakuntayhteyden kautta. Sen kautta, että me saamme riittävästi hengen 
ravintoa ja huolehdimme myös siitä, ettei sieluumme pesiydy mikään synti.

Myöskin luvussa (4) tässä samassa Efesolaiskirjeessä apostoli opettaa, jakeessa 
(15): ”että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme 
häneen, joka on pää Kristus.” Totuutta noudattaen rakkaudessa me kasvamme 
kiinni Kristukseen. 



Mitä lujemmin me olemme ankkuroituneita Kristukseen, sitä vahvempia me 
olemme hengellisesti. Eivät mitkään harhaopit saa meitä horjuttaa pois lujalta 
pohjaltamme. Kristus pitää meidät tiellä.

Seuraava jae (16) sanoo tuossa (4) luvussa: ”josta koko ruumis, yhteen liitettynä 
ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa  
sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.”

Jae antaa ymmärtää, että tämä kasvu tapahtuu seurakuntayhteydessä. ”Jossa 
koko ruumis , yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla,  
kasvaa. Ja vielä: ”Sen voiman määrän muukaan, mikä kullakin osalla on.”

Tätä myöskin apostoli Paavali pyytää efesolaisille, kun hän rukoilee (3:16): 
”että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen  
ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta.”

Sisällisen ihmisen vahvistumista mekin tämän ajan kristityt tarvitsemme. 
On niin paljon kaikenlaista kiusausta, jotka tahtovat viedä meidät mennessään. 
Ja ellei Herra saa hallita meitä sisäisesti Pyhän Henkensä kautta, niin me 
joudumme tuuliajolle kuin laiva, jonka moottori on sammunut.

Toinen apostolin rukousaihe on se, että seurakuntalaisten sydämissä Kristus 
saisi asua uskon kautta. Hän rukoilee jakeet (17-19): ”ja Kristuksen asua uskon 
kautta teidän sydämissänne, 
18. niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien 
kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, 
19. ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä;  
että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.”

Ja kun me Jumalan voimasta Pyhän Hengen ja uskon kautta vahvistumme 
sisällisen ihmisemme puolesta, niin silloin Kristus saa tilaa sielussamme. Hän 
tulee oikein sinne asumaan.

Siitähän myöskin Ilmestyskirja puhuu, (3:20): ” Katso, minä seison ovella ja  
kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen 
tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.”

Jeesus haluaa jokaisen sydämemme kamarin saada hallintaansa. Kun me 
avaamme hänelle sydämemme eri elämän alueittemme ovet, niin hän tulee sinne 
myöskin siistijäksi. Hän perkaa töryt pois ja asettuu taloksi.

Meidän ei itse tarvitse sitä suursiivousta tehdä, kuten normaalisti kodeissamme. 
Hän tekee sen  meidän puolestamme. Ja kun Jeesus saa asua sydämissämme, 
niin meidän syntiin taipuvainen vanha ihmisemme pysyy ristillä ja uusi ihminen 
meissä saa elämäntilaa.



Tähän viittaa myöskin Paavali Galatalaiskirjeessään, kun hän kirjoittaa 
(Gal.2:19-20): ”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni  
Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, 
20. ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän 
lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua 
ja antanut itsensä minun edestäni.”

Apostoli sanoo, että hän on lain kautta kuollut pois laista. Toisin sanoen. 
Hän on kokenut sen, ettei laki anna hänelle elämää. Laki tappoi hänet.. Lailla on 
siis kuoleman virka.
Ja (Gal.3:24):ssä hän sanoo, että ”laista on tullut kasvattaja Kristukseen, että  
me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole  
kasvattajan alaisia.”

Kun laki ei anna elämää, niin se ajaa meidät Kristuksen luo, joka antaa meille 
todellisen elämän, niin että mekin voimme sanoa apostoli Paavalin tavoin: ”ja 
minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa,  
sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja  
antanut itsensä minun edestäni.”
Tätä myöskin apostoli rukoilee efesolaisille, että Kristus saisi uskon kautta elää 
heidän sydämissään. 

Ja kun Kristus saa, uskon kautta, asua myöskin meidän sydämissämme, niin 
silloin me juurrumme Häneen ja kannamme toisten kanssa yhdessä hyvää 
hedelmää.
Ja hyvä hedelmähän on Hengen hedelmää, kuten Galatalaiskirje (5:22-23) siitä 
kertoo: ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,  
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. 
 Sellaista vastaan ei ole laki.”

Hyvään hedelmään kuuluu luonnollisesti myöskin tuo rukoustyö, josta olemme 
tänään puhuneet samoin kuin ahkera lähetystyö ja uhraaminen lähetyksen ja 
kaiken Jumalan valtakunnan työn puolesta. Todistaminen ja kaikenlaisilla 
armolahjoilla palveleminen. Kaikki se hyvä, mitä teemme Kristuksen tulon 
jouduttamiseksi on hyvän hedelmän kantoa.

Ja kun Kristus saa uskon kautta asua meidän sydämissämme, niin me sitä kautta 
opimme tuntemaan Kristuksen rakkauden syvyyden, korkeuden, pituuden ja 
leveyden Efesolaiskirjeen mukaan entistä syvemmin ja paremmin.

Silloin huomaamme myöskin sen, että Kristuksen valtavan rakkauden 
tunteminen on kaikkea tietoa ylempänä, niin kuin apostoli opettaa. Mikään tieto, 
vaikka se on tärkeää, ei vedä vertaa sille, mitä Kristukseen ja Hänen 
rakkauteensa on kätkettynä.



Siksi mekin saamme apostolin tavoin rukoilla sitä toinen toisillemme. Notkistaa 
polvemme ja sydämemme omissa rukouskammioissamme Isän edessä.

Lopuksi jakeet (20-21): ”Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin 
verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman 
mukaan, joka meissä vaikuttaa, 
hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien 
sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Aamen.”

Tämä raamattuopetus on pidetty Oulussa su 17.05.2009.


