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RUKOUKSEN KUULEMISESTA  l                                 Väinö Hotti 

 

 

 

1. Rukoukset kuullaan 

TOISAALTA kuuleminen voi estyä: 

Annettu uskoville 

Jumala ei ole luvannut kuulla kaikkien rukouksia. Rukoilijan tulee täyttää määrätyt 

kriteerit. Rukous on ASE Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välisessä 

taistelussa (Ef.6). On selvää, ettei Jumala anna tätä asetta vihollisen käsiin. 

Pääsääntöisesti lupaukset rukousten kuulemisesta on annettu JUMALAN LAPSILLE. 

Vain poikkeustapauksissa ne voidaan soveltaa myös kääntymättömiin. Tallainen on 

esimerkiksi pelastusrukous (syntisen rukous). On sanottu, että ensimmäinen rukous, 

jonka Jumala ihmiseltä kuulee on publikaanin rukous: JUMALA, OLE MINULLE 

SYNTISELLE ARMOLLINEN! (Luuk.18:13). Monelle on uskonovi auennut ”Jumalan 

puhelinnumeron (Ps.50:15)” kautta: 

”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun 

pitää kunnioittaman minua.” 

Rukous jää kuulematta 

”Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he 

huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" 

Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty…  Niin 

he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja 

keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he 

hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei 

vastausta, ei vaarinottoa!” (1. Kun.18:26,28,29). 

”Anokaa, niin teille annetaan; 

etsikää, niin te löydätte; 

kolkuttakaa, niin teille avataan. 

Sillä jokainen anova saa, ja 

etsivä löytää, ja kolkuttavalle 

avataan” (Matt.7:7,8). 
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”Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun alleni. 

Sinä ajat minun viholliseni pakoon, ja vihamieheni minä hukutan. He huutavat, 

mutta pelastajaa ei ole, huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa” (Ps.18:40-42). 

”Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta” 

(Ps.22:3). 

”Jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi” (Ps.66:18). 

”Jumalattomien uhri on Herralle kauhistus, mutta oikeamielisten rukous on hänelle 

otollinen” (Snl.15:8). 

”Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee” 

(Snl.15:29). 

”Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus” (Snl.28:9). 

”Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon 

rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä” (Jes.1:15). 

”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa 

kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja 

teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule” (Jes.59:1,2). 

”Sentähden, näin sanoo Herra: Katso, minä tuotan heille onnettomuuden, josta 

heillä ei ole pääsyä; ja kun he minua huutavat, en minä kuule heitä” (Jer.11:11). 

”Mutta minäkin teen, minkä teen, vihassani: en sääli enkä armahda; ja vaikka he 

huutavat minun korviini suurella äänellä, minä en heitä kuule” (Hes.8:18). 

”kerran he huutavat Herran puoleen, mutta hän ei vastaa heille, vaan kätkee heiltä 

kasvonsa sinä aikana, koska he ovat pahoja töitä tehneet” (Miika 3:4). 

”Samoin kuin hän huusi, mutta he eivät kuulleet, samoin he huutavat, mutta minä 

en kuule, sanoo Herra Sebaot” (Sak.7:13). 

”Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen 

himoissanne” (Jaak.4:3). 

2. Kannattaako esirukous aina? 

”Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon 

kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he 

rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous 

pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, 
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niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa 

toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on 

harras” (Jaak.5:13-16). 

TOISAALTA kuoleman syntiin syyllistyvän puolesta ei kannata rukoilla: 

”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja 

hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On 

syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys 

on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi” (1. Joh.5:16,17). 

”Totisesti minä sanon teille: kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, 

pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin; mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se 

ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin." Sillä he sanoivat: 

"Hänessä on saastainen henki" (Mark.3:28-30). 

”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei 

ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen 

kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 

kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa 

ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa 

Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa 

armon Henkeä!” (Hebr.10:26-29). 

JEESUKSEN VERI: 1. Puhdistusveri. 2. Pyhitysveri. 3. Yhteysveri. Jeesuksen veren 

”tallaavat jalkoihinsa” kaikki, jotka eivät anna sen puhdistaa, pyhittää ja yhdistää. 

Kristukseen yhdistyminen = kaikkiin Kristuksen omiin yhdistyminen!      

”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka 

ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan 

toistensakin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78).                                         

                                                          


