
”Rukouksen maailmasta”

Jumalan Rauhaa teille hyvät ystävät! Tänään lupasin puhua: ”Rukouksen 
maailmasta.”  Aihe on sellainen, josta voi puhua hyvin monin eri tavoin, sillä 
rukouksen maailma on moninainen. Ja jokainen meistä voisi puhua tästäkin 
aiheesta eri tavalla. Ja kun puhutaan rukouksen maailmasta, niin tämän aiheen 
vastakohta on rukoilemattomuuden maailma. On nimittäin kaksi eri maailmaa.

Nämä kaksi eri maailmaa kertovat myöskin erilaisesta maailmasta arjen 
keskellä. Toinen kertoo siitä, että asiat viedään rukouksessa Herralle tiettäväksi 
ja toinen siitä, ettei rukouksella ole mitään merkitystä. Voisiko sanoa niinkin, 
että on olemassa: uskon maailma ja epäuskon maailma.

Me kristityt haluamme kuulua siihen joukkoon, jossa rukous on hyvin 
keskeisellä sijalla. Me haluamme elää uskoamme todeksi. Kun me katselemme 
mm. Vanhaa testamenttia, niin uskon isät pystyttivät aina ensimmäiseksi 
rukousalttarin sinne, minne he muuttivat.

Kun mm. Abramia, josta myöhemmin tuli Aabraham,  Jumala kehotti lähtemään 
maastaan ja sukunsa keskeltä, niin Abram lähti perheineen liikkeelle. 
(Lue 1Moos.12.6-8 jakeet ja 13:3-4)

Ja kun Abramin ja Lootin joukkojen välille syntyi riitaa, niin he erkanivat 
toisistaan. ”Abram siirtyi siirtymistään telttoineen ja tuli ja asettui Mamren  
tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle.” 
(13:18) Siellä hän varmaan rukoili, että he sukulaisina voisivat elää rauhassa 
keskenään…

Herra antoi sitten Abramille, uuden nimen Aabraham, joka merkitsee 
kansojen paljouden isä. Abram merkitsi korkea isä, mutta Aabraham kansojen 
paljouden isä.

Tätä ennen Herra oli vienyt Abramin ulos ja sonut: ”Katso taivaalle ja lue 
tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla  
jälkeläisiä.”

Tämä lupaus toteutui sillä hän sai lopulta Iisakin, josta on syntynyt sukupolvien 
saatossa paljon jälkeläisiä, mutta hengellisessä mielessä mekin kuulumme uskon 
isämme Aabrahamin jälkeläisiin.

Aabraham nimittäin uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. 
Näin meidätkin vanhurskautetaan uskon kautta ja tehdään Jumalalle otolliseksi. 
Ja kun Herra vanhurskauttaa meidät, niin Hän haluaa tehdä meistä myös 
rukouksen ihmisiä.



Aabraham on siinäkin mielessä meidän esi-isämme, että hän uskoi myös 
rukouksen voimaan. Ei hän muutoin olisi rukousalttariakaan pystyttänyt 
kaikkialle minne hän meni.

Tämä on hyvin tärkeä opetus myös meille tämän päivän uskon ihmisille.
Rukousalttarin pystyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se on kaiken työn, 
toiminnan ja elämämme perusta. 

Abrahamin lisäksi Jeesukselta, apostoleilta ja alkuseurakunnan ihmisiltä me 
opimme lisää tästä rukouksen jalosta tehtävästä. Ja kun me katselemme esim. 
Jumalan Pojan Jeesuksen toimintaa, niin hänkin, vaikka oli toiselta 
olemukseltaan Jumala, käytti paljon aikaa rukoukseen. Hän usein vetäytyi 
vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. 

Siihen hän myös opasti opetuslapsiaan. Hän sanoi mm: ”Valvokaa ja rukoilkaa,  
ettette joutuisi kiusaukseen.” Erilaiset kiusaukset ahdistavat meitä ja ellemme 
vie niitä rukouksessa Herralle, niin me joudumme kiusausten virran vietäväksi.

Apostolit olivat myöskin rukouksen ihmisiä. Kun he esimerkiksi valitsivat 
seitsemän diakonia, niin he sanoivat: ”Me tahdomme pysyä rukouksessa ja 
sanan palveluksessa.” (Ap.t.6:4) He näkivät Sanan julistamisen rinnalla 
rukouksen hyvin tärkeäksi. Ensimmäiseksi on mainittuna tuo rukous, sitten vasta 
seuraa toiminta, eli Sanan julistus.

Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessään (1:15): ”Sentähden, kun kuulin 
siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne  
kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun 
muistelen teitä rukouksissani.”

Kun apostoli kuulee siitä, mitä Jumalan armo on saanut aikaan efesolaisten 
sydämissä, niin hänen sydämestään, sielustaan pulppuaa kiitos ja ylistys 
Jumalan puoleen. Sitä ei voi kukaan estää. Näin meillekin tapahtuu, kun 
kuulemme, että joku ystävistämme ja rukouksien kohteista on tullut uskoon. 
Silloin me kiitämme siitä, että rukouksiimme on vastattu…

Apostoli Paavali anoo rakkaille seurakuntalaisilleen Efesossa, että kirkkauden 
Jumala antaisi heille viisauden ja ilmestyksen Hengen, Hänen eli Jeesuksen 
tuntemisessa. Tämä on hyvin tärkeä rukous myöskin meidän aikanamme. 
Jeesusta emme koskaan opi tuntemaan liian hyvin.

Me niin herkästi uskovinakin saatamme joutua lain orjuuteen ja jopa 
harhaoppien valtaan, ellei Jeesus saa kirkastua meille kaikeksi kaikessa.
Hän anoo myöskin sitä, että kirkkauden Jumala avaisi heidän sydämen silmänsä 
siinä, että he näkisivät, mikä on se toivo, johon heidät on kutsuttu. 



Tätä mekin tarvitsemme, me, jotka usein olemme allapäin lankeemuksiemme 
keskellä. Ja herkästi vihollinen saattaa meidät jopa toivottomuuteen, jos katse 
Kristuksen täytettyyn työhön silmiemme edestä katoaa. Ja jos toivottomuus 
valtaa mielemme, niin silloin saatamme lannistua uskon kilvoituksessamme. 

Lannistukseen saattaa johtaa myöskin se, että me näemme omien kärsivän 
uskovinakin. Saatamme ajatella. Eikö Jumala ja Jeesus autakaan, vaikka me 
kuinka rukoilemme ja panemme häneen toivomme. Ja vaikka niin Sana lupaa…

Siksi rukous tämänkin asian kohdalla on tärkeää. Tärkeää se oli Paavalillekin. 
Hän rukoili, ”ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän 
tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunnianne.
Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä…” (Ef.3:13-14) Hän pyytää sitä, 
ettei Jeesukseen uskovat lannistuisi uskossaan, kun näkevät apostolinsa 
kärsimykset.
 
Siksi on tärkeää, että me autamme toinen toistamme rukouksen kautta, ettei 
lannistuksen henki saisi sielussamme jalansijaa, eikä toivo menisi.
Sanotaanhan Jaakobin kirjeessä: ”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on 
harras.” Toisin sanoen. Uskovan, Jeesuksessa Kristuksessa vanhurskautetun 
rukous, voi todellakin paljon tässäkin asiassa samoin kuin muissakin asioissa.

Alkuseurakunta oli myöskin oppinut luottamaan rukouksen voimaan.
(Ap.t.1:14) kirjoitetaan: ”Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa  
vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien 
kanssa.”
Ja (Ap.t.2:42): ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä  
yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.”

Rukous Jeesuksen nimessä. Kolossalaiskirjeessä apostoli opettaa: ”Ja kaikki,  
minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen  
Isää Jumalaa hänen kauttansa.”  (Kol.3:17) Siinä opetetaan kaikki työ, myöskin 
rukoustyö, tekemään Herramme Jeesuksen nimessä. Miksi näin, kysymme?

Eikö juuri siksi, että Jumala on pyhä ja me olemme syntisiä. Kun me Jeesuksen 
nimeen lähestymme Jumalaa, niin Jeesus tekee meidän rukouksistamme Hänelle 
kelvollisia ja Hänen mielensä mukaisia.

Näinhän itse Jeesuskin opettaa evankeliumissaan. Mm. (Joh.14:13-14): ”Ja mitä 
hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin  
Pojassa. Jos te anotte minulta jotain minun nimessäni, niin minä sen teen.”

On syytä kysyä, mikä sitten estää rukouksen kuulemisen, kun on kuitenkin 
näin valtavat lupaukset?



(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 korvansa, niin ettei hän kuule.
Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä;
teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.”

Sana antaa ymmärtää, että Jumalassa 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 käsillämme 
sopimattomia asioita. Toimimme Jumalan tahdon vastaisesti. Mm. varkaus 
esimerkiksi on sellainen synti ja varmaan paljon muitakin asioita, joilla 
pahoitamme Jumalan mielen. 

Väkivalta, murhat jne. kuuluvat tähän katekoriaan. Nämäkin synnit kyllä 
syttyvät ensin meidän ihmisten mielissä, ajatuksissamme. Samoin kuin sormien 
synnit, joista myös tuossa katkelmassa puhuttiin. Itse kukin voimme tykönämme 
miettiä, millaista syntiä me esim. sormillamme teemme.

Sitten mainittiin suumme ja kielemme synnit. Voi kuinka paljon me kristitytkin 
teemme tätä syntiä. Saatamme puhua lähimmäisistämme pahaa, kun 
kokoonnumme vaikka kahden kesken. Silloin joku kolmas saattaa olla 
hampaissamme.

Tästä synnistä myöskin apostoli Jaakob varoittaa kirjeessään. ”Samasta suusta  
lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla veljeni.” Hän vertaa kieltä lähteen 
silmään, ettei se voi tuottaa samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä.

Meidän kristittyjen tulisi olla kuin kirkas lähde, jotka kumpuamme Jumalan 
vettä, Pyhän Hengen virvoittavaa vettä lähimmäisillemme. Tätä saamme 
rukoilla, että Herra saisi puhdistaa meidät tällaisiksi lähdeihmisiksi, jotta 
kätemme, sormemme, suumme ja kielemme saisivat olla Pyhän Hengen 
virvoittavan vaikutuksen käytössä. 

Jesajakin opastaa (1:16): ”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.” …



Ensimmäinen rukouksemme onkin, kun käymme rukoilemaan, että 
pyydämme syntejämme anteeksi, pyydämme Jeesuksen veren puhdistusta ja 
Pyhän Hengen, rukouksen Hengen täyteyttä rukouksiimme…
Näin myöskin norjalainen Raamatunopettaja Hallesby opettaa ”Rukouksen 
maailma” -kirjassaan.
Omassa voimassamme rukous onkin työlästä ja vaikeaa. Tarvitsemme Herran 
Hengen avuksemme ja oppaaksemme…

Rukoilemme...
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