
RUKOUS HENGESSÄ

- Hengessä rukoiltaessa rukoillaan totuudessa 
- Pyhä Henki herättää rukoilemaan

Hengessä rukoiltaessa 
rukoillaan totuudessa 

Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoi-
levat, niiden tulee rukoilla hengessä ja 

totuudessa.” Joh. 4:24

Rukous totuudessa perustuu 
Jumalan Sanalle, joka on totuus, 
ja on osoitettu Jumalalle, 
joka persoonana on totuus

• Jumala on ilmoittanut Raamatussa, 
millainen palvonta on Hänelle otol-
lista

• Jumalaa ei voi palvoa ihmisten 
keksimien turmeltuneiden tapojen 
ja lihallisten rituaalien avulla.

• PERUSLÄHTÖKOHTA:
“Herraa, sinun Jumalaasi, pitää 
sinun kumartaa ja häntä ainoata 
palvella.” Matt. 4:10
Emme voi rukoilla tai palvoa Ju-
malan ohella ketään muuta - pyhi-
myksiä tai Neitsyt Mariaa ym.

• ASIAN YDIN: Jeesus sanoi: “Minä 
olen...totuus” Joh. 14:6 

Rukous hengessä ja totuudessa pe-
rustuu Jeesuksen persoonalle.
Jeesuksen persoonan ohittava ru-
kous ei tapahdu hengessä ja to-
tuudessa, vaikka siinä rukoiltaisiin 
sinänsä oikeita ja Raamatussa ole-
via asioita.

Miten rukoillaan totuudessa: 
Aidosti, koko olemuksellamme, 
mielellämme ja hengellämme. 

• Tämä kansa kunnioittaa minua 
huulillaan, mutta heidän sydämen-
sä on minusta kaukana. Mark 7:7 
Hengessä rukoileminen on ulko-
kohtaisen ja muodollisen rukouk-
sen vastakohta. 

• Henki tekee rukouksemme aidoiksi 
ja eläviksi. Hengessä ja totuudessa 
rukoileva uskova saa kokea jatku 
vaa yhteyttä Jeesukseen.

Rukous hengessä ja totuudessa
 tapahtuu Jeesuksen nimessä. 

Rukoilijan on oltava uudestisyntynyt: 
hän tunnustaa Jeesuksen herrauden, 
ja hänen elämänsä ja rukouksensa 

nojautuvat täysin Jeesuksen ristintyölle.

2



Hengellisiä valtuuksia 
joko on tai niitä ei ole.  
On turha teeskennellä

 tai pinnistää yli armoituksensa.

- joka on tehnyt meidät kykeneviksi 
olemaan uuden liiton palvelijoita, 
ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kir-
jain kuolettaa, mutta Henki tekee 
eläväksi. 2 Kor.3:6

Miten rukoillaan totuudessa: 
Sellaisena kuin todella olet!

• Rukous hengessä ja totuudessa 
perustuu asioiden todelliselle 
tilalle ja rukoilijan todelliselle 
asemalle.
-- ei tule ajatella itsestänsä enem-
pää, kuin ajatella sopii, vaan ajatel-
la kohtuullisesti, sen uskonmäärän 
mukaan, minkä Jumala on kullekin 
suonut. Sillä niinkuin meillä yh-
dessä ruumiissa on monta jäsentä, 
mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama 
tehtävä-- Room. 12:3-4

• Jumala näkee, mikä sinussa 
todella on Hengestä, Hänen 
omasta ulottuvuudestaan, 
mikä on Hänen vaikutustaan!
-- Jumalan sana on elävä ja voi-
mallinen ja terävämpi kuin mikään 
kaksiteräinen miekka ja tunkee 
lävitse, kunnes se erottaa sielun 
ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja 
on sydämen ajatusten ja aivoitu-
sten tuomitsija; eikä mikään luotu 
ole hänelle näkymätön, vaan kaikki 
on alastonta ja paljastettua hänen 
silmäinsä edessä, Hebr. 4:12-13

• Mitkään jäljitellyt sanamuodot, 
äänen korottaminen ja muut 
ulkoiset vaikutelmat eivät auta, 
jos todellisia hengellisiä valtuuk-
sia ei ole.

• Jeesuksen auktoriteetti oli 
todellinen ja näkyi ilman, että 

Johtaja allekirjoittaa paperin paljon puhumat-
ta, ja asioita tapahtuu hänen valtuuksiensa 
perusteella. - Myös toimintamme hengen 
alueella perustuu todellisille valtuuksille ja 
sille, mitä todella olemme Jumalan edessä.

• Rukous hengessä ja totuudessa on 
nöyrä, tosiasiat tunnustava ja Ju-
malan armoon turvautuva. Vertauk-
sessa fariseuksesta ja publikaa-
nista toinen näki tilansa, toinen 
ei. (Luuk. 18:9-14) - “Jumala, ole 
minulle syntiselle armollinen.”

siihen tarvitsi lisätä mitään. 
Näin on myös Hänen seuraajiensa 
kohdalla.

-- heidät kaikki valtasi hämmästys, ja 
he puhuivat keskenään sanoen: “Mitä 
tämä puhe on, sillä hän käskee vallalla 
ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne 
lähtevät ulos?” Luuk. 4:36
Jeesus opetti “niin kuin se, jolla valta 
on”. Matt. 7:29



Rukous Pyhän Hengen 
vaikutuksesta

• Raamattu puhuu rukouksesta Pyhän 
Hengen vaikutuksesta ja johdatuk-
sessa.

 
Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseän-
ne pyhimmän uskonne perustukselle, 
rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Juud 20-
21
...rukoillen joka aika Hengessä ja 
sitä varten valvoen kaikessa kestäväi-
syydessä ja anomisessa kaikkien pyhien 
puolesta; Ef. 6:18

‘Henki’ on kirjoitettu tähän liittyvis-
sä kohdissa isolla kirjaimella. Tällä 
tarkoitetaan Pyhän Hengen konkreet-
tista voimaa, vaikutusta ja johdatusta 
rukouselämässä.

  PYHÄ HENKI
 
1.herättää meidät rukoilemaan,

2. johdattaa meitä rukoilemaan
 oikein ja oikeiden asioiden
 puolesta 

PYHÄ HENKI HERÄTTÄÄ JA KUTSUU
RUKOILEMAAN

1. Pyhä Henki nostaa omasta 
hengestämme rukouksen Isän puoleen 
ja tekee sen mahdolliseksi

• Rukous on uskovalle luonnollista, 
sillä hän on uusi luomus ja Jumalan 
lapsi. “koska te olette lapsia, on Ju-
mala lähettänyt meidän sydämeemme 
Poikansa Hengen, joka huutaa: “Abba! 
Isä!” Gal. 4:6

2. Pyhä Henki saa aikaan esirukousta

• Hengen vaikuttama rakkaus mah-
dollistaa esirukouksen.                        
“minä kehoitan teitä, veljet, Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen kautta 
ja Hengen rakkauden kautta autta-
maan minua taistelussani, rukoilemalla 
minun puolestani Jumalaa...“ Room. 
15:30

• Rakkaus on se motiivi, joka tekee 
esirukouksesta aidon. 
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enke-
lien kielillä, mutta minulla ei olisi rak-
kautta, olisin minä vain helisevä vaski 
tai kilisevä kulkunen. 1 Kor. 13:1

Kun uuvumme turruttavan elämänmenon 
keskellä, Pyhä Henki herättää ja kutsuu 
meidät rukoilemaan.



• Henki vaikuttaa voimakasta myötä-
tuntoa ja näkyä, jolle esirukous pe-
rustuu. 

Paavalilla oli oman kansansa puoles-
ta tuska ja näky, jotka vain Jumalan  
Henki voi saada aikaan:
“Minä sanon totuuden Kristuksessa, 
-- sen todistaa minulle omatuntoni Py-
hässä Hengessä — että minulla on suuri 
murhe ja ainainen kipu sydämessäni. 
Sillä minä soisin itse olevani kirottu 
pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka 
ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. 
Room. 9:1-3

• Intiaanien lähetyssaarnaaja David 
Brainerdin päiväkirjasta 1744:  

“Olin rukouksessa, 
ja sieluni oli val-
tavassa tuskassa 
näiden intiaanien 
vuoksi, jotka pal-
voivat ja palvelivat 
elävän Jumalan si-
jasta pahoja hen-
kiä. Rukoilin niin suuressa hädässä 
sydämeni pohjasta, että kun nousin 
polviltani, tunsin itseni äärimmäi-
sen heikoksi ja uupuneeksi, pystyin 
tuskin suoristautumaan. Jalkani 
olivat heikot, olin kauttaaltani 
hiessä, tunsin luhistuvani. Huusin, 
että Jumala ilmestyisi ja auttaisi.”

3. Henki antaa rukoukseen innoitusta, 
voimaa ja kestävyyttä.

• -- tehkää tämä kaikella rukouksella ja 
anomisella, rukoillen joka aika Hen-
gessä ja sitä varten valvoen kaikessa 
kestäväisyydessä  Ef. 6:18
Rukous, varsinkin esirukous toisten 
puolesta, on luonnolliselle, lihalli-

selle ihmiselle vierasta ja vaikeaa 
- siihen tarvitaan Henkeä. 

-

4. Hengen innoitus tuo hengellistä 
näkökykyä, herättää rukousta ja 
ylistystä

• Pyhä Henki avaa henkeämme ja ym-
märrystämme näkemään Jumalan 
ominaisuuksia ja tekoja, Jumalan 
Sanan totuuksia ja iloitsemaan     
niistä

• Tätä kokivat Paavali ja Silas inhi-
milisesti erittäin vaikeissa oloissa 
vankilassa: - keskiyön aikaan Paavali 
ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat 
ylistystä Jumalalle; ja vangit kuunteli-
vat heitä. Apt. 16:23-25 

• Itse Jumalan Poika koki Pyhässä 
Hengessä syvää, hengellistä ja py-
hää iloa Isän ominaisuuksista. 
Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hen-
gessä ja sanoi: “Minä ylistän sinua, Isä, 
taivaan ja maan Herra, että olet salan-
nut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä 
ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, 
Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. 
Luuk. 10:21

On äärettömän helppoa langeta 
voimasta muotoon, ja äärettömän 
vaikeaa säilyttää henki ja voima

missä tahansa palvelutyössä,  erityi-
sesti rukouksessa.  John Bunyan

Vain Pyhä Henki saa aikaan 
hengellistä elämää ja Jumalan 
tuntemista. Siksi Paavali rukoili: 
“että meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, 
antaisi teille viisauden ja ilmestyk-
sen Hengen hänen tuntemisessaan” 
(Ef. 1:17)


