
 
Kestävä rukous 

 
 

 
Miksi rukousvastaukset usein viipyvät, osa 1 
 
Anna Jumalalle aikaa vastata ja muista seuraavat asiat: 
 
1. Joskus tarvitaan aikaa, että monimutkaisen tilanteen osatekijät saadaan  
paikoilleen.  

Jumala tietää parhaan ajankohdan parhaille tuloksille ja ratkaisuille. 
Lopulta vastaus saattaa tulla yhdessä hetkessä.  
 
Odotusaika ja Jumalan toiminnan aika 
Esimerkki: Rautaesiripun murtuminen Itä-Euroopassa vapautuminen. 
Kun 40 vuoden jälkeen alkoi tapahtua, tapahtumat tulivat vyörynä. Oli 
tullut Jumalan toiminnan aika, vastausten aika, rautaesirippu murtui 
 
Tämä ei tapahtunut odotusajasta huolimatta, vaan odotusajan ansiosta. 
Jumalan toiminnan ajan tapahtumat tulivat sen vuoksi, mitä oli tapahtunut 
odotusajan aikana. 

 
2. Tarvitaan aikaa, että Jumala voi järjestää olosuhteita rukous- 
kohteenamme olevan henkilön elämässä.   

 
Jumala ei loukkaa vapaata tahtoa vaan johtaa  
ihmisiä tilanteisiin, että he haluavat antaa 
Jumalalle sijaa elämässään ja tulla uskoon. 
 
 
3. Tarvitaan aikaa edellytysten luomiselle 
rukousvastauksille: Rukoile asteittain ja ole 
realistinen 
 

Joskus kurkotamme rukouksessa liian 
korkealle. Se mitä rukoilemme, tulee 
ainoastaan seurauksena jostakin, mitä 
meillä ei vielä ole.  
 
Esimerkki: Herätyksen rukoileminen. 
Ennen kuin herätys voi tulle, sille on 
luotava edellytykset. 



 
4. Joskus tarvitaan aikaa, että omasta elämästäsi karsiutuisivat pois ne 
asiat, jotka estävät rukousvastausta.  
 

Jumalan on puhdistettava meidät, että voimme vastaanottaa nämä asiat. 
 
5. Joskus vihollisen voimat pidättelevät ja hidastavat Jumalan vastausta 
 

Daniel 10: Enkeli, joka toi Danielille Jumalan vastausta, joutui 
taistelemaan kolmen viikon ajan pimeyden enkeliruhtinaita vastaan, 
ennen kuin pääsi läpi. 

 
6. Joillakin alueilla vihollinen on saanut niin paljon sijaa, että hengelliseen 
läpimurtoon tarvitaan pitkää rukoustaistelua 

 
Monet lähetystyöntekijät ovat joutuneet tekemään uhrautuvaa 
rukoustyötä vuosikausia, ennen kuin ensimmäiset ihmiset tulevat uskoon. 
Pimeyden voimille on annettu lupa toimia näillä alueilla. 
 
William Carey, lähetystyöntekijä ja raamatunkääntäjä, lähti Intiaan v. 
1793. Hän uurasti, kohtasi sairautta ja kuolemaa. Hän rukoili seitsemän 
vuotta ennen kuin ensimmäinen intialainen tuli uskoon ja kastettiin. 

 
 
7. Joskus vastauksen viipymisen kautta Jumala valmistelee jotain 
suurempaa, mistä tulee Hänen nimelleen vielä suurempi kunnia. 
 

Jumala voi viivyttää  vastausta tarkoituksella, että mahdollisimman moni 
henkilö saa myöhemmin siunauksen.  

 

 Lasaruksen herättäminen kuolleista (Joh. 11). Jeesus viivytteli 
tarkoituksellisesti muutaman päivän.  

 Jairuksen tyttären herättäminen kuolleista: Jeesuksen viipymisen 
vuoksi tytär oli ehtinyt kuolla. 

Meidän on annettava Jumalan toimia tavalla, 
 jonka Hän näkee parhaaksi,  

ja ulottuvuuksissa, joita me emme tunne.  
 

Vaikka on vaikeaa odottaa, voimme luottaa Jumalaan.  
Hän  näkee kokonaiskuvan. 


