
”Rukous voi paljon” 

Tervetuloa jälleen Sanan ääreen! 
On ilo, että saamme tätä päivää viettää yhdessä Raamatun sanan äärellä. Ja kun 
olemme Jumalan sanan äärellä, niin tiedämme, että olemme parhaassa 
mahdollisessa paikassa. 

Arkkipiispa Martti Simojoen kerrotaan siunanneen pientä äitinsä sylissä 
nukkuvaa poikaa kirkossa piispantarkastuksen yhteydessä, ja sanoneen: ”Tule 
vastakin kirkkoon nukkumaan.”

Tämä pieni poikanen oli myöhemmin psykologiksi lukenut Arto Mikkola.
Arto Mikkola on uskova psykologi Suomessa, joka on kirjoittanut mm. kirjan: 
”Masentuneen turvallisuus ja toivo.” Siunaus ei varmaankaan ollut turha. Se 
kantoi ja kantaa tänäkin päivänä.

Srk:n kokouksessa Sana voi myöskin avautua meille ihan eri tavalla kuin yksin 
lukiessamme. (Ps.119) sanotaan: ”Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne  
valaisevat… ” Ja kun Jumalan sana avautuu sielullemme ja hengellemme, niin 
se saa sydämemme kiitokseen ja ylistykseen. Se valaisee elämämme polkua 
eteenpäin.

Siksi saamme käydä nytkin rukoilemaan, että Herra avaisi Sanansa aarteet 
meille ja avaisi sydämemme silmät käsittämään Hänen sanan ihanuudet. 

Hiljennymme rukoukseen: Kiitos Herra Jeesus Kristus siitä, että Sanassasi 
kehotetaan meitä: ”Ja kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää 
Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.”

Niin Herra. Nyt me tulemme yhdessä sinun eteesi ja toteutamme tätä kehotusta.
Herra Jeesus Kristus, puhdista sydämemme kaikesta lihan ja hengen 
saastutuksesta ja täytä Pyhällä Hengelläsi. Avaa Sanasi meille iankaikkiseksi 
elämäksi. Sytytä sydämemme rukouksen tulesta ja tee rukousalttarimme 
sellaiseksi, jossa rukouksen tuli palaa jatkuvasti. Tätä me pyydämme, Jeesus, 
nimessäsi, nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen.

Aiheenamme on siis: ”Rukous voi paljon”. 
Tämä aihe on otettu Jaakobin kirjeen 5.luvusta, jakeesta 16.
Näitten sanojen edellä on sana: vanhurskaan.
Tämä sana on syytä lisätä tähän, kun käymme tutkimaan aihetta: 
”Rukous voi paljon.” Vanhurskaan rukous voi paljon.



Käsittelemme ihan alkuun sanaa, vanhurskas. Millainen ihminen on 
vanhurskas, kysymme?
Luther on paljon opettanut tästä asiasta sekä monet uskon isät. Myös Isossa 
Raamatun tietosanakirjassa puhutaan vanhurskaasta ihmisestä, millainen hän 
on. Jotenka nyt vain muutama sana.

Vanhurskaita ovat ne, jotka Jumala on vanhurskauttanut uskon kautta 
Jeesukseen Kristukseen. He vaeltavat vilpittömästi ja teeskentelemättä 
jumalayhteydessä, johon sisältyy mm. synnintunto, katumus, nöyryys ja 
hengellisen köyhyyden tunto.

”Vanhurskaat tietävät olevansa kokonaan riippuvaisia Jumalan armosta, joka 
vaikuttaa Jeesuksessa Kristuksessa.” (Iso Raamatun tietosanakirja) 
He ovat siis uskonsa tunnustavia kristittyjä. 
 
He ovat saaneet siis lahjaksi vanhurskauden Jumalan armosta, sen lunastuksen 
kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kuten (Room.3:24) siitä kertoo.
Tällaisen Kristukseen uskovan ihmisen rukous Raamatun mukaan voi 
todellakin paljon. Jeesus sanoo: ”Ja kaiken, minkä te anotte rukouksessa,  
uskoen, te saatte.”

Ja ennen kuin menemme asiassa eteenpäin, niin on syytä ottaa mitalin 
toinenkin puoli. 

On syytä kysyä, mikä estää sitten rukouksen kuulemisen? (Ps.66:18) sanoo: 
”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi.”
Ja Jesajan kirjan luvussa 59 kirjoitetaan: ”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt  
auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan:
vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, 
teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.
Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; 
teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.”

Herra antaa ymmärtää, että Hänessä ei ole vääryyttä. Hän mielellään auttaisi 
meitä ihmisiä, mutta meidän pahat tekomme estävät Jumalan avun, jos emme 
tee niistä parannusta.

Tuossa kohdassa kerrottiin käsien synneistä eli siitä, että me teemme 
sopimattomia asioita käsillämme. Toimimme siis Jumalan tahdon vastaisesti 
käsiemme kautta. Teidän kätenne ovat tahratut verellä, sanottiin Sanassa.

Paljon on väkivaltaa uskovienkin piirissä, saati sitten uskosta osattomien. 



Erikseen mainittiin sormet, jotka ovat käsiemme pieniä osia. Nekin voivat 
toimia syntisen luontomme mukaan…

Varkaudet ja näpistykset ovat mm. niitä syntejä, joita käsillämme ja 
sormillamme teemme. Mutta paljon muutakin. Jokainen voi miettiä omalla 
kohdallaan, millaisiin synteihin kätemme ja sormemme ovat osallisia. 
Ensimmäiseksi käsienkin synnit syttyvät meidän ajatusmaailmassamme, niin 
synnit yleensäkin.

Sitten mainittiin suumme ja kielemme. Voi kuinka paljon kristitytkin eli 
uskovat tekevät kielen syntiä. Tästä varoittaa myös apostoli Jaakob kirjeessään.  
”Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni”.

Monet uskoviksikin tunnustautuneet käyttävät kirosanoja hyvin kevyesti.
Kerrotaan jostakusta toisesta kuinka hän kirosi ja samalla itse kirotaan, kun 
matkitaan toisen sanomisia.

Panettelu on myöskin hyvin yleinen uskovienkin suun ja kielen synti.
On niin helppo painaa toista puhumalla hänestä pahaa. Luther opastaa, että 
meidän tulisi selittää kaikki parhain päin. Ja Jaakob tuossa kirjeensä 
katkelmassa vertaa kieltä lähteen silmään, ettei se voi tuottaa samasta silmästä 
makeaa ja karvasta vettä.

Meidän kristittyjen tulisi olla kuin lähde, jotka pulppuamme Pyhän Hengen 
virvoittavaa siunausta ympärillemme. 

Mikä sitten avuksi, kun emme olekaan tällaisia lähdeihmisiä ja puhtaita , 
josta Raamattu puhuu,  kysymme?

Kiitos Jumalalle, että armon portti on avattu.
Vanhan liiton profeetta, Jesajakin, opastaa meitä  (1:16) eteenpäin: 
”Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini  
edestä…
Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme sanoo Herra.
Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne  
ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.”

Sana siis neuvoo meitä peseytymään ja puhdistautumaan synneistämme. Näin 
me käymme oikeutta Herran edessä. Annamme Herran sanan tuomita meidät. 

Ja kun Hänen Sanansa tuomitsee meidät syntisiksi, niin samalla hän Pyhän 
Hengen johdatuksessa lupaa armonsa ja anteeksiantamuksensa. Hän nostaa 



katseemme ristillä riippuvaan Kristukseen, joka on syntimme kantanut 
viimeistä piirtoa myöden. Veriruskeatkin synnit annetaan anteeksi.

Toisin sanoen kaikki lihan ja hengen synnit katuva syntinen saa Jeesuksen 
nimessä ja veressä anteeksi. Näin Hän puhdistaa, niin että meistä tulee Jumalan 
edessä puhtaita kuin pulmuset. Siis käyttökelpoinen astia Hänen työhönsä ja 
käyttöönsä. Valkeita, kuin puhdas lumi. Synnit Hänelle ja vanhurskaus ja 
puhtaus meille. Se on autuas vaihtokauppa.

Pieni poikakin oli tämän oivaltanut, kun näistä asioista oli keskusteltu. Poika 
oli todennut: ”Kun Jeesus on minun ja taivaallisen Isän välissä, niin Isä ei näe 
minun syntejäni.” Se oli todellakin hieno oivallus lapselta.

Jeesuksen veressä puhdistautuneina me voimme sitten tehdä niitä hyviä tekoja, 
johon Herramme johtaa Pyhän Henkensä kautta. Siitähän myöskin Jesaja 
puhui. Hän sanoi: ”Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa 
väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.”

Ensimmäinen rukouksemme onkin se, että me luovutamme itsemme Herralle 
ja pyydämme uskovinakin ensimmäiseksi omia syntejämme anteeksi. Siitä 
lähtee uusi elämä. Siitä myöskin rohkeus rukoustyöhön.

Näin myös norjalainen Raamatun opettaja ja professori Hallesby neuvoo 
”Rukouksenmaailma” - kirjassaan. 

Hän kirjoittaa: kun käyt rukoukseen, niin puhdistaudu ensin Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä ja veressä. Ja pyydä, että Hän täyttäisi sydämesi rukouksen 
Hengellä eli Pyhällä Hengellään. Näin sinä varustaudut rukoukseen oikealla ja 
nöyrällä tavalla.

Omassa voimassa rukous onkin työlästä ja jopa vastenmielistä. Mutta kun 
saamme rukouksen Hengen rukouksiimme, niin silloin on jopa suloista viipyä 
rukouksessa pitkiäkin aikoja.

On myös tärkeää, että lähestymme Jumalaa Jeesuksen nimessä.

Miksi se on niin tärkeää, kysymme jälleen? Juuri siksi, koska Jumala on pyhä 
ja me olemme puhdistautumisemme jälkeenkin vielä syntisiä ja Jeesus on 
meidän välimiehemme. Jeesuksen nimessä meillä on rohkeutta anoa suuriakin 
asioita Jumalalta. Ja sana lupaa: ”Mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen  
minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.”  (Joh.14:13) Vanhurskaan rukous 
voi todellakin paljon. 



Elia sai jopa sateen lakkaamaan maan päälle kolmeksi ja puoleksi vuodeksi ja 
sitten kun hän rukoili sadetta, niin sade tuli ja maa kasvoi hedelmänsä.

Meillä ei ole varmaankaan tällaisia tehtäviä, muuta ennen kirkkorukoukseen 
kuului myöskin se, että Jumala antaisi maan kasvulle suotuisat ilmat. 

Minusta tuntuu, että tämä rukous on tainnut jäädä pois 
jumalanpalveluksistamme. Liekö sen seurausta ettei meillä enää ole kunnon 
talveakaan? Ehkä kaikki ei koidukaan ilmastomuutoksesta, sillä Herra on 
myöskin ilmojemme Herra. Luonnonkin tulisi saada levätä talvella, jotta se 
voisi oikein toimia taas kesällä.

Myös maamme itsenäisenä säilyminen on nähdäkseni sodan aikaisen 
kotirintaman rukousten siunausta. Toisin sanoen. Rukous voi sodankin aikana 
todella paljon. Säilytimme itsenäisyytemme. 

Ja aikaisemmat, suuret herätykset kansamme kohdalla ovat myöskin uskovan 
kansan rukousten hedelmää. Näin minä uskon.

Kun me alamme rukoilla, niin lähtee liikkeelle sana. Daniel on tässä meitä 
opettamassa. Dan.kirjan (9) luvussa kerrotaan Danielin rukouksesta. Hän 
rukoili kansansa puolesta. 

Merkille pantavaa oli se, että hän tunnusti kansansa synnit ja pyysi Jumalan 
armoa. Hän kertoi siinä Jumalalle, että Jerusalem on otettu sinun nimiisi. Ja 
vaikka näin oli, niin Israelin kansa eli synnissä.

Mitä tämä puhuu meille? Eikö sitä, että yli 80 % myös Suomen kansasta on 
otettu Jumalan armoliittoon kasteessa, mutta silti suomalaiset elävät suurelta 
osin epäuskossa ja muissa suurissa synneissä. Syntinen meno rehottaa 
kaikkialla. 

Meidän uskovien tulisi herätä ahkerasti rukoilemaan kansamme puolesta. 
Meidän tulisi tunnustaa omat ja kansamme synnit rukouksissamme, kuten 
Daniel. 

Hän rukoilee: ”Herra, kuule, Herra anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee  
tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja  
sinun kansasi ovat sinuun nimiisi otetut.
Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit  
ja annoin rukoukseni langeta, Herran, Jumalani, eteen.”



En tiedä, kuinka moni rukoilee näin, että tunnustaa Herralle omien syntiensä 
lisäksi myös kansansa synnit. 
Minun täytyy tunnustaa, että harvoin, jos ollenkaan, tulee näin rukoiltua. Paitsi 
sen jälkeen, kun tämä asia valkeni minulle, olen pyrkinyt noudattamaan tätäkin 
Raamatun opetusta.

Kyllä me pyydämme kansallemme herätystä ja siunausta, ja se on ihan hyvä, 
mutta että ihan omaksi otamme kansamme synnit, niin se taitaa olla 
harvinaisempaa. Tämä on hyvä opetus meille Danielilta. Tämä laajentaa 
käsitystämme siitä vastuusta mikä meillä on Herramme edessä.

Tähän väliin on hyvä huomauttaa, että tämän vastuun oli oivaltanut myöskin 
profeetta ja tuomari Samuel. 
Hän kirjoittaa (1 Sam. 12:23-24): ”Ja pois se minusta, että tekisin sen synnin  
Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta teidän puolestanne ja opettamasta  
teille hyvää ja oikeata tietä.
Peljätkää vain Herraa ja palvelkaa häntä uskollisesti kaikesta sydämestänne.  
Sillä katsokaa, kuinka suuria hän on teille tehnyt.”

Samuel koki jopa synniksi rukoilemattomuuden sekä sen, että hän lakkaisi 
palvelemasta kansaansa sillä armolahjalla, jonka hän oli saanut Herran armosta.
Hänen tehtävänä oli myöskin rukoustyön lisäksi opettaa kansalleen hyvää ja 
oikeata tietä.

Ja kun Daniel näin rukoili tunnustaen myös kansansa synnit, niin hänen 
luoksensa tuli Herran enkeli. Enkeli Gabriel tuli Danielin luo ja sanoi: ”Daniel,  
nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. 
Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä  
ilmoittamaan; sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.”

Näyttää siltä, että Danielin ja VT:n pyhien rukoukset jouduttivat Jeesuksen eli 
elävän Sanan tuloa maan päälle.

Danielin kirja jatkuu: ”Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun 
kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä  
lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja  
näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan.”

Eikö tässä selvästi puhutakin Jeesuksesta ja Hänen tulostaan maan päällä. 
Elävä sana, Jeesus, lähti liikkeelle taivaasta, ja tuli Marian kohdussa ihmiseksi. 
Elävä sana tuli ihmiseksi ja uhrasi itsensä meidän hyväksemme.



(2Aikakirjan 33:13) kerrotaan Manassesta, joka ahdingossa ollessaan etsi 
Herran, Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. 
”Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa  
ja toi hänet takaisin Jerusalemiin, hänen valtakuntaansa.”

Ihmeellistä, että Jumalakin taipuu pienen ihmisen rukousten edessä.
Tästä myös Jeesus puhuu, kun hän opettaa hellittämättömästä rukouksesta. 

Tämä on hyvä viesti ja rohkaisu myös meille. Kun me alamme rukoilla 
ihmisten ja asioitten puolesta, niin Jeesus, Jumalan sanana lähtee liikkeelle. 
Hän taipuu auttamaan meitä ja niitä ihmisiä, joitten puolesta rukoilemme.
Rukous siis avaa tietä Jumalan toiminnalle täällä maan päällä.

Hän on jo lähtenyt liikkeelle tätäkin tapahtumaa ja päivää ajatellen, kun 
olemme rukoilleet näitten tilaisuuksiemme ja ihmisten puolesta.
Tästä me ymmärrämme, että rukous liikuttaa Jumalan Isän sydäntä. 
Hän ei voi olla toimimatta, kun hänen lapsensa rukoilee. 

Ja rukous todellakin voi paljon. Se saa paljon aikaan meidän sydämissämme 
ja yleensäkin ihmisten maailmassa. Se saa aikaan uskon syntymisen 
sydämiimme ja uskossamme uudistumista.

Se saa aikaan sen, että saamme uutta näkyä rukouksiammekin ajatellen ja
rohkeammin uskallamme lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimessä monien ihmisten 
ja asioitten puolesta.

Rukous saa aikaan senkin, että sananpalvelijoilla on tuotavana tuoreet terveiset 
Taivaan Isän sydämeltä. Samalla se vaikuttaa sitä, että yhä useampi ihminen 
alkaa kysellä pelastuksen tietä kohdallaan.

Rukouksen vaikutukseen kuuluu sekin, että Jumalan tuli laskeutuu alas 
taivaasta herättäen kansamme huutamaan Herran puoleen pelastusta ja 
kokemaan myöskin sen.

Kun rukoilemme, niin Herramme  Jeesuksen Kristuksen veri ja armo saa 
ylistyksen kiitoksen ja kunnian meidän ihmisten elämässä.

Elävä yhteys Herraan saa myöskin meidät huutamaan Herran puoleen 
valtiomme johdon puolesta,  että he  osaisivat hoitaa heikompiosaistenkin asiat 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

Rukous kirkkomme johdon puolesta tulee myös tärkeäksi, jotta palattaisiin 
takaisin Raamattuun.



Vanhurskaan rukous myöskin synnyttää yhteishenkeä seurakuntiin jne…
Rukous voi todellakin paljon hyvää hedelmää. 

Lukemattomia asioita rukous muuttaa myönteiseksi meidän omassa ja 
perheittemme elämässämme, mutta myöskin kansamme ja seurakuntiemme 
elämässä. Siksi kannattaa rukoilla. 

Ei turhaan Sana kehoita meitä: ”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen 
valvokaa.”  (Kol.4:2) Sana sanoo niinkin, että antaessaan saa. Kun me 
annamme aikaa toisten puolesta rukouksissamme, niin me saamme siitä 
myöskin itse siunauksen.

Apostolien teot kertovat monia esimerkkejä siitä, kuinka rukous voi 
paljon. Vankilan ovet avautuivat ja vangit pääsivät vapauteen. Myöskin sairaat 
ja rammat alkoivat hypellä terveinä rukousten seurauksena. 
Herätyksen tulet syttyivät, ja jopa tuhansia ihmisiä tuli uskoon. 
Ja kun siunattiin tehtäviin, niin siunatut Pyhän Hengen voimassa lähtivät 
liikkeelle ja Jumalan sana menestyi. 

Raamattu on täynnä rukouksen ihmeitä, jotka rohkaisevat meitä tässä työssä ja 
myöskin tähän työhön…

Tuossa Jaakobin kirjeen kohdassa, josta päivien aihe on otettu sanotaan lisäksi, 
kun se on harras. ”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.”

Hartauden me saamme rukouksiimme Jeesukselta. Kun me Jeesuksen nimessä 
rukoilemme, niin Hänen hartaus lasketaan meidän rukouksiimme. Omaan 
hartauteen me emme voi luottaa. Jos me niin tekisimme, niin mehän 
rukoilisimme omassa nimessämme. Ei sellainen rukous nousisi kattoa 
korkeammalle.

On hyvin tärkeä myös huomata se, että meidän oma hurskautemme ei ole 
ansio rukouksen kuulemiselle, ei myöskään huonoutemme estä rukousta. 
Sanottiinhan tuossa samassa yhteydessä Eliaasta, että hän oli yhtä vajavainen 
kuin mekin. Siitä huolimatta hän rukoili rukoilemalla ja taivas vastasi lähettäen 
sateen maan päälle. Elias oli siis yhtä vajavainen kuin sinä ja  minä. Tämä on 
hyvin tärkeä huomata. 

Monesti me kristityt pidämme itseämme väärällä tavalla vajavaisina, emmekä 
sen tähden rohkene käydä rukoustyöhön. Ajatellaan, että tuon toisen rukoukset 
kuullaan paremmin, mutta minun ei. En osaa rukoilla niin, että niihin 
vastattaisiin.



Hyvä ystävä. Rukouksiimme ei siis vastata meidän hurskautemme tähden eikä 
jätetä vastaamatta meidän vajavaisuutemme tähden. Siksi on tärkeää, että me 
lähestymme taivaallista Isäämme Jeesuksen nimessä. Hän tekee meidän 
rukouksistamme otollisen Isälle.
Sanoohan apostoli Paavalikin: ”Ja kaikki, mitä te teette sanalla tai työllä,  
kaikki tehkää Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa 
hänen kauttansa.” (Kol.3:17)

Jeesus Kristus on uskomme perusta. Samoin Hän on myös rukoustemme 
perusta. Siksi rukous hänen nimessään on oikea ja voi myöskin paljon.

Katsomme nyt yhden kohdan Apostolien teoista, mitä Jeesuksen nimessä 
rukoileminen sai apostolien toiminnassa aikaan. Mm. (Ap.t.3) luvussa 
kerrotaan Pietarin ja Johanneksen toiminnasta. Kerrotaan kuinka he menevät 
pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä eli  rukoushetkellä. 

Silloin kannettiin esille äidin kohdusta asti rampana ollutta miestä. Hänen 
tehtävänä oli kerjätä joka päivä Kauniin portin pielessä almuja pyhäkköön 
menijöiltä.

Myös Pietarilta ja Johannekselta hän pyysi almua. Mitä tapahtuikaan. Saiko 
hän almun näiltä Jumalan miehiltä? Ei. Sitä hän ei saanut. Hän sai paljon 
enemmän. 

(6-8) jakeet kertoo meille siitä: ”Niin Pietari sanoi: Hopeaa ja kultaa minulla  
ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen,  
Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja käy.
Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös; ja heti hänen 
jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat,
ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli; ja hän meni heidän kanssansa  
pyhäkköön, käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.”

Eikö ollut ihmeellinen hetki? Syntymästään asti rampana ollut mies sai nyt 
jäsentensä terveyden. Se oli monin verroin  enemmän kuin muutama kolikko 
vaikkapa kultaa taikka hopeaa.
Lääkärit eivät olleet saaneet häntä kävelemään, mutta Jeesus sai. Jeesus 
nimessä oli valtava voima. 

Huomaamme kuinka parantamisen lahja Pietarin kohdalla toimi. Pietari 
uskossa lausui nuo parantavat sanat. Se mitä minulla on, sitä minä sinulle 
annan, oli Pietarin vastaus almujen pyytäjälle.



Jo tästä yhdestä tapauksesta huomaamme, että niitä lahjoja, joita Herra on 
antanut seurakunnalleen, tulee myöskin käyttää Hänen nimensä kiitokseksi ja 
kunniaksi.

Nähtävästi Pietarilla oli myöskin tuo Raamatun mainitsema voimallisten 
tekojen armolahja.

Mitä tämä ihme sai aikaan niissä ihmisissä, jotka paikalla olivat. Ei suinkaan 
kateutta, vaan kaikki kansa ylisti Jumalaa.

Toinen esimerkki löytyy (Ap.t.16:25-34). Siellä kerrotaan Paavalista ja 
Silaasta…Ja ihme tapahtui…

Rukoilkaamme: … 

Tämä raamattuopetus on pidetty Kuhmossa la 26.01.2008, 
Kankaanpäässä la 29.03.2008, Kuopiossa la 05.04.2008, 
Joensuussa ma 07.04.2008 ja Turussa Kl-kodilla su 19.10.2008.


