
HERRA 
OPETA MEITÄ 

RUKOILEMAAN

R U K O U S K O U L U

L A R S  E N A R S O N

O P P I K I R J A

M I T E N  V O I T  S A A D A  V A H V A N 

H E N K I L Ö K O H T A I S E N 

R U K O U S E L Ä M Ä N



HERRA 
OPETA MEITÄ 

RUKOILEMAAN

R U KO U S KO U LU

L A R S  E N A R S O N

M I T E N  V O I T  S A A D A  
V A H V A N  H E N K I L Ö K O H T A I S E N 

R U K O U S E L Ä M Ä N



2

Rukouskoulu: Herra, opeta meitä rukoilemaan (oppikirja) 
© Lars Enarson 1993–2021

Ensimmäinen ruotsinkielinen painos 2011  
Toinen ruotsinkielinen painos 2018 
Kolmas ruotsinkielinen painos 2021

Julkaisija sallii lyhyehköt sitaatit kirjasta jos täydelliset tiedot lähteestä on mainittu.

Raamattusitaatit: Kirkkoraamatusta 1933/1938.

Käännös: Suomalainen käännöstiimi

Kustantaja: Ariel Media  
(arielmedia.se) 
Ariel Media on The Watchman International´in  kustantaja. 
Osoite: PO Box 94, Lake Mills, IA, 50450, USA



3

Mutta kaiken loppu on lähellä.  
Sentähden olkaa maltilliset  

ja raittiit rukoilemaan.

—1 PIET 4:7
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Johdanto
Jeesus sanoi: ”Minun huoneeni on kutsuttava rukoushuoneeksi” Näin seurakunta sai alkunsa ( Apt 
1:14) ja näin se tulee päättymään ( 1 Piet 4:7). Seurakunta, jonka Messias rakentaa näinä viimeisinä 
päivinä ja jota helvetin portit eivät voita, on perustettu rukouksen voimaan.

Tämän Rukouskoulun tarkoituksena on auttaa yksityisiä rukoilijoita tehokkaaseen 
henkilökohtaiseen rukouselämään. Henkilökohtainen rukouselämä on kaiken muun rukouksen 
perusta. Jokaisen yksityisen rukoilijan rukouksen taso ratkaisee seurakunnan yhteisen 
rukouspalvelun voiman.

Vuonna 1933, kun aloitimme kansainvälisen rukouspalveluksemme,  Herra puhui minulle 
Hesekielin kirjan 13:5 sanojen kautta muurin rakentamisesta Jumalan kansan ympärille, niin että 
se kestää taistelussa Herran päivänä. Rukoukseni on että tämä oppikirja olisi avuksi kohtaamaan 
tämän tarpeen. ”Te ette ole nousseet muurin aukkoihin ettekä korjanneet muuria Israelin heimon 
ympärillä, että se kestäisi sodassa, Herran päivänä (Hes13:5) 

Tätä oppikirjaa voi käyttää erillisenä, mutta se on tarkoitettu käytettäväksi videotallennusten 
suullisen opetuksen täydennyksenä ( kts norden714.com).Kaikki opiskelukysymyksien vastaukset 
löytyvät niistä Raamatun teksteistä, jotka mainitaan jokaisen kysymyksen jälkeen, samoin myös 
suosituista vastauksista kirjan lopussa.  On sallittua käyttää nämä vastaukset avuksi, mutta yritä 
ensin itse vastata kysymyksiin raamatunviittauksien perusteella. Voit sitten verrata näitä kahta. 

Kun olet käynyt läpi koko Rukouskoulun ja antautunut rukoilemaan joka päivä, voit ilmoittautua 
mukaan ”10.000 rukoilijaa Pohjolassa” kotisivulla norden714.com (toistaiseksi ruotsinkielinen)

Kol 4:2 kehottaa meitä olemaan kestäviä rukouksessa. Uskon että tämä on tärkein asia minkä 
voimme tehdä tänä aikana.  Tarvitsemme rukoustaistelijoiden armeijan, sellaiset kuin Epafras, 
jonka Paavali kuvailee muutaman jakeen myöhemmin: Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen 
Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, 
että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Sillä minä annan 
hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka 
ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. (Kol 4:12-13)

Rukoukseni on että Herra tulee käyttämään tätä Rukouskoulua nostamaan monta sellaista 
rukoilijaa ajassamme, jotka taistelevat kestävyydellä rukouksessa, niin että Jumalan valtakunta voi 
murtautua esiin voimassa.   

Lars Enarson
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Oppitunti 1: Miksi rukoilla
”Minusta vaikuttaa siltä, että Jumala ei tee  

mitään ilman rukousta.” - John Wesley

AVAINJAE
”Mutta kaiken loppu on lähellä. 

 Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan.” - 1 Piet 4:7

JOHDANTO

Vuonna 1977 Jumala kutsui minut esirukoustehtävään. Ollessani paastossa ja rukouksessa aloin 
pyytää Jumalalta herätystä. Jumala vastasi: ”Lähetän herätyksen, josta tulee suurempi kuin 
mikään muu herätys historiassa, mutta herätys tapahtuu vain siinä laajuudessa kuin kansani 
rukoilee.”

1. Mitä pitää aina tapahtua ennen kuin Jumala rupeaa toimimaan Aamos 3:7:n mukaan?

2. Anna esimerkki tästä. Dan. 9:2–3, Matt. 6:9–10

3. Mikä on tärkeintä, mitä voimme tehdä lopun ajassa? 1 Piet. 4:7
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Kristityillä on vähän poliittista tai taloudellista valtaa siellä, missä seurakunta tänä päivänä 
kasvaa eniten kuten esim. Kiinassa, latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Usein heillä on tuskin 
edes Raamattua käytettävissään. Mutta he rukoilevat! Seurakunnan historiasta emme voi löytää 
yhtään esimerkkiä siitä, että seurakunta olisi ollut voitollinen ilman rukousta. Herätyksiä on kyllä 
ollut ilman paljoa saarnaamista, mutta ei koskaan ilman paljoa rukousta.

4. Ensimmäisellä seurakunnalla ei ollut

_____________________ eikä _____________________ valtaa. 

Mutta sillä oli ____________________ Apt. 3:6–7, 4:1–3

5. Miksi seurakuntaa nimitettäisiin Jeesuksen mukaan? Matt. 21:13

6. Mikä olisi tämän vaihtoehto? Matt. 21:13

7. Minkälaisen taistelun kanssa seurakunta on joutunut tekemisiin? Ef. 6:12

Lopun ajan voittoisa seurakunta, jonka Jumala tänä aikana tahtoo saada toimimaan, on 
seurakunta, joka osaa rukoilla. Se myös tietää, kuinka käytetään niitä hengellisiä sota-aseita, 
jotka Jumala on asettanut tarjolle.

JEESUS ESIMERKKIMME

8. Mitä opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan heille?  Luuk. 11:1

9. Miksi he pyysivät juuri tätä?
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10.  Mitä voimme nähdä Jeesuksessa jo hänen lapsuudessaan? Luuk. 2:46, 49

11. Mikä oli Jeesuksen tapa toimia hänen maanpäällisessä tehtävässään? Joh. 5:19–20

12. Kuinka Jeesus rukoili?

a) Mark. 1:35  

b) Luuk. 3:21–22

 

c) Luuk. 4:1–2, 14; Ps. 35:13

 

d) Luuk. 5:16

 

e) Luuk. 6:12

 

f) Luuk. 9:28–29

 

g) Luuk. 22:41–43

 

h) Luuk. 22:44; Heb. 5:7
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ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ OLLA VALVEILLA

”Kaiken loppu on lähellä. Olkaa hereillä ja kurinalaisia niin että voitte rukoilla.” (1 Piet 4:7, engl. 
NIV-käännös)

13. Mitkä kaksi ehtoa ovat tärkeitä voimakkaan rukouselämän saamiseksi? 1 Piet 4:7

Tavallinen ongelma henkilökohtaisessa rukouselämässä on se, että ajatukset helposti lähtevät 
harhailemaan.

14. Mitä meidän on voitettava, että ajattelisimme selkeästi ja saisimme valveutuneen mielen? 
Room. 12:2; 1 Kor. 2:12

15. Mitkä asiat tulevat tuottamaan suurimman haasteen lopun ajassa juhlimisen ja juoppouden 
lisäksi? Luuk. 21:34

Huolet ja levottomuus vaikuttavat ajatuksiimme. Usein tämä on seurausta siitä, että asiat ovat 
väärässä tärkeysjärjestyksessä elämässämme. 

16. Mitä meidän pitää tehdä huolillemme? 1 Piet. 5:7, Ps 55:23

17. Mistä Marttaa ojennettiin? Luuk 10:41

18. Jeesus sanoi, että vain yksi on tarpeellista. Mitä Maria oli valinnut? Luuk. 10:42, 39

19. Millaista elämää meidän tulee elää? 1 Tim. 2:2
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20.  Mitä meidän tulee ajatella? Kol. 3:1–2

21.  Mitkä eivät Raamatun mukaan mahdu samanaikaisesti kristityn elämään? 1 Joh. 2:15

22.  Ihmisen lankeaminen syntiin liittyi syömiseen. Mikä voi auttaa meitä voittamaan maailman 
viehätysvoiman elämässämme ja vapauttamaan mielemme? Matt. 4:1–4

23.  Mikä on tärkeintä paastossa? Esra 8:21, 1 Kun. 21:27–29, Ps. 35:13

Heprean sana, joka esimerkiksi 3 Moos 23:27 käännetään sanalla ”paastota, kiduttaa itseänsä” 
tarkoittaa sanatarkasti ”kieltää itsensä” tai ”nöyryyttää itsensä”.

24.  Odottaako Jumala jokaisen uskovaisen paastoavan? Matt. 6:16; 9:15

25.  Elämme tänä päivänä media- ja informaatioyhteiskunnassa. Kerro esimerkkejä!

26.  Mikä on meidän ajassamme usein suurimpana esteenä henkilökohtaiselle rukouselämälle?

27.  Levottomuuden sijaan Jumala tahtoo antaa meille toivon. Mikä antaa meille toivon? Rom. 15:4

28.  Minkä on pysyttävä meissä, jos haluamme että rukouselämämme toimii? Joh. 15:7
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Huolten heittäminen Herralle, paastoaminen ja mielen täyttäminen Jumalan sanalla ovat 
tärkeitä asioita kristityn elämässä. Näiden avulla saamme valveutuneen, keskittyneen mielen ja 
rukouksemme voi olla tehokasta.

VÄLTTÄMÄTÖN KURI

29.  Daniel oli rukouksen ihminen. Mikä oli leimaa-antavaa hänen elämäntavalleen? Dan. 1:8; 6:10

30.  Mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun he eivät jaksaneet valvoa Hänen kanssaan? Matt. 26:41b

31.  Mikä on suurena esteenä rukouselämän kehittämiselle? 1 Kor. 9:26–27

32.  Kuinka meidän tulee kohdella ruumistamme? 1 Kor. 9:27

33.  Mikä on avaimena tähän? 1 Kor. 9:24–25

Meillä on oltava kurinalaisuutta elämämme joka alueella aivan niin kuin urheilijalla, joka 
harjoittelee olympialaisia varten. Meidän on harjoitettava ruumistamme niin, että siitä tulee 
kuuliainen työväline. Henkemme tahto rukoukseen on oltava vahvempi kuin ruumiimme 
heikkous ja haluttomuus rukoukseen.

34. Mitä Raamattu kehottaa meitä tekemään? Kol. 4:2a

Kreikan sana tässä jakeessa voidaan kääntää myös ”omistautua”, ”antaa itsensä” tai ”ottaa paljon 
aikaa” rukoukseen. Jokainen valmius, jonka saavutamme elämässä, vaatii itsekuria ja ponnistelua. 
Rukous ei ole mikään poikkeus. Pastori Larry Leah mainitsee kolme tasoa, jotka ohitamme, kun 
rukouselämämme kehittyy:
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1. Halu: kaikki alkaa kaipauksesta saada rukoilla.

2. Itsekuri: kun lisäämme kaipaukseen itsekurin...

3. Ilo: ... niin rukouksesta tulee ilonaihe.

KURIN JA LAKIHENKISYYDEN ERO

35. Mihin meidän on luotettava, kun haluamme oikean suhteen Jumalaan? Room. 3:24–25a

Lakihenkisyys tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo tarvitsevansa suorituksia voidakseen olla 
oikeassa suhteessa Jumalaan. Ylpistymme, kun onnistumme siinä. Tuomitsemme itsemme, kun 
epäonnistumme. Se on kirouksen alla elämistä (Gal 3:10), josta Jumala on vapauttanut meidät (Gal. 
3:13–14).

36. Mitä on itsensähillitseminen? Gal. 5:22–23

37. Mitä Paavali sanoo Jumalan armosta häntä kohtaan? 1 Kor. 15:10

Meidän on opittava luottamaan ainoastaan Jeesuksen veren puhdistavaan voimaan ja Jumalan 
armoon suhteessamme Jumalaan. Itsensähillitsemisen ja kurin tarkoitus on vain siinä, että 
Jumalan armo meitä kohtaan ei olisi turha eikä sitä tuhlattaisi.

TEHOKKAITA RUKOUSELÄMÄN TAPOJA 

38. Mitä voimme oppia Danielin rukouselämästä? Dan. 6:10

1. Hänellä oli määrätty _________________ rukoukseen joka päivä.

2. Hänellä oli määrätyt _________________ rukoukseen joka päivä.

3. Rukous oli _________________ hänen elämässään.
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39.  Mitä Jeesus opettaa meille rukouksesta? Matt. 6:6

40.  Mitä Raamattu sanoo meille siitä ajasta, jossa elämme? Mitä meidän on tehtävä ajallamme? Ef. 5:16

Emme koskaan saa aikaa rukoukseen – meidän on otettava aika rukoukseen. Tämä vaatii kuria ja 
itsehillintää. Vain Pyhä Henki voi opettaa meidät rukoilemaan. Meidän vastuullamme on antaa 
Hänelle mahdollisuus opettaa meidät rukoilemaan erottamalla tarpeeksi aikaa rukoukseen.

41.  Koska on tavallisesti hyvä aika rukoilla? Ps. 63:2, Jes. 50:4, Mark. 1:35

42.  Koska on muuten soveliasta rukoilla? Ps. 55:18, Jes. 26:9, Luuk. 6:12

Hyvä apu rukouselämälle on pitää rukouspäiväkirjaa. Kirjoita muistiin:

1. Rukouslista asioista, joiden puolesta Jumala kehottaa sinua rukoilemaan. 
Päivitä listaa säännöllisin väliajoin!

2. Rukousvastaukset. Kiitä Jumalaa!

3. Se, mitä Jumala puhuu sinulle rukouksessa.

Viisi käytännöllistä askelta henkilökohtaiseen rukouselämään:

1. Valitse sellainen paikka, jossa voit päivittäin olla rukouksessa yksin  
Jumalan kanssa.

2. Valitse määrätty aika päivästä, jolloin voit olla yksin Jumalan kanssa.

3. Tee päätös siitä, millaisen ajan minimissään käytät rukoukseen joka päivä.

4. Aloita lukemalla Raamattua hetken aikaa.

5. Käytä rukouspäiväkirjaa.
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KOLMESTI PÄIVÄSSÄ RUKOILEMINEN

Daniel rukoili kolmesti päivässä. Se on raamatullinen malli, joka on ollut uskovaisten juutalaisten 
tapa kaikkina aikoina. Kuningas Daavid kirjoitti: ”Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa 
minut. Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni.” 
(Ps 55:17-18). Samoin on kirjoitettu alkukristillisessä dokumentissa Didakhessa – apostolien 
opetuksessa kansoille: ”Rukoile tällä tavoin kolmesti päivässä.” (Did 8:3). Kolme kertaa päivässä 
rukoileminen oli siis tapana myös ensimmäisillä kristityillä. Meidän tulee ottaa uudelleen 
käyttöön tämä raamatullinen tapa meidän aikanamme.

POLVISTUMINEN RUKOUKSESSA

Daniel rukoili polvillaan kolmesti päivässä (Dan 6:10). Raamattu puhuu myös seisaaltaan 
rukoilemisesta (Mark 11:25). Kun Henki laskeutui helluntaipäivänä, olivat opetuslapset istumassa 
(Ap 2:2). Mutta on ikivanha kristillinen tapa ja erityinen siunaus nöyryyttää itsensä Jumalan edessä 
polvistumalla, silloin kun rukoilee. Jeesus polvistui rukoillessaan (Luuk 22:41). Paavali polvistui 
rukoillessaan (Apt 20:36, Ef 3:14-16). Sen tekivät kaikki ensimmäisen seurakunnan jäsenet (Apt 21:5).

TEHTÄVÄ

Kuinka pitkän ajan käytät keskimäärin rukoukseen joka päivä?

Kuinka pitkän ajan käytät keskimäärin sosiaalisen median, internetin tai uutisten seuraamiseen 
joka päivä?

Kuinka pitkän ajan luulet, että Jumala toivoisi sinun käyttävän rukoukseen Hänen kanssaan joka 
päivä? (Muista aloittaa pikku askelin. Voit lisätä aikaa vähitellen.) 

Mikä on sinulle paras aika rukoilla päivittäin?
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Muista välttää lakihenkisyyttä! Älä yritä mitata hengellisyyttäsi sillä, kuinka paljon rukoilet 
joka päivä. Hengellisyyttämme mitataan vain sillä, kuinka kuolleita olemme itsekkyydellemme 
ja kuinka tuomme esiin Hengen hedelmää elämässämme. Kuri auttaa meitä saamaan hallintaan 
lihamme.

SITOUMUS

Tahdon harjaantua oppimaan rukoustapoja henkilökohtaisessa elämässäni. Seuraavien seitsemän 
päivän aikana rukoilen joka päivä klo _______________ ja klo _______________ välillä.

Näiden seitsemän päivän jälkeen teen arvion tästä kokeilusta ja sitten kehitän rukouselämääni 
päämääränä saada enemmän aikaa rukoukseen. Kun epäonnistun määrätyn ajan pitämisessä, 
ymmärrän että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten kelpaan Jumalalle. Vanhurskaus 
tulee vain siitä, että uskomme Jeesuksen veressä olevaan sovitukseen! Otan jatkossakin aikaa 
rukoukseen ja etsin Herraa niin kuin olen päättänyt.

Päivämäärä: ______________________________ 

Allekirjoitus: ________________________ 

ANTAUTUMISRUKOUS

”Jumala, luovutan elämäni kokonaan Sinulle. Annan ruumiini eläväksi uhriksi. Ruumiini on Pyhän 
Hengen temppeli. Tee siitä ”rukoushuone”, jota voit käyttää. Pyydän Sinua vuodattamaan armon 
ja rukouksen Hengen ylitseni. Rukoile omia rukouksiasi minun kauttani! Käytä minua Sinun 
kunniaksesi! Jeesuksen nimessä. Aamen!”
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Oppitunti 2 : Yhteys jumalan kanssa
”Rukous on sydämen keskustelua Jumalan kanssa” - Martti Luther

AVAINJAE:
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni  

ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan,  
ja hän minun kanssani.” —Ilm. 3:20

RUKOUS ON YHTEYTTÄ JUMALAN KANSSA

Moni luulee että rukous on vain asioitten pyytämistä Jumalalta, mutta Raamattu puhuu 
monentyyppisistä rukouksista.

1. Mitkä ovat ne kolme rukouksen lajia jotka Jeesus mainitsee? Matt.7:7

Suurin piirtein jokainen rukous on yksi näistä kolmesta perustavanlaatuisesta rukouksesta. 

2. Jeesuksen meille opettama rukous antaa mallin meidän rukouselämällemme. Mikä rukous 
tulee ensin? Matt. 6:9

Rukous on ensisijaisesti yhteyttä ja seurustelua Jumalan kanssa, jossa päämääränä on oppia 
tuntemaan Jumala. Kaikki tosi rukous syntyy meidän yhteydestämme Jumalaan! Kaiken rukouksen 
taustalla on se, että etsimme Jumalaa ja meillä on rakkaussuhde Häneen – tämä on myös tärkeintä 
rukouselämässämme.
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3. Mikä oli Daavidin toive? Ps. 27:4, 84:2–3 (Katso myös Ps. 63:2)

4. Mikä oli Mooseksen rukous? 2 Moos. 33:18

5. Mikä oli Paavalilla päämääränä hänen elämässään? Fil 3:8,10a

6. Onko Jeesus kiinnostunut olemaan yhteydessä meihin? Ilm.3:20

7. Mikä on sulhasen (Jeesuksen) kehotus morsiamelle (meille) Korkeassa Veisussa 2:14?

8. Mikä on oltava oman sydämemme pyyntö Jeesukselle, kun rukoilemme? Korkea Veisu 1:4

9. Mitä Paavali pyysi, että Jumala ensimmäiseksi antaisi uskoville Efesoksessa? Ef. 1:17

10. Miten Johannes kuvaa viisauden ja ilmestyksen Henkeä? 1 Joh. 2:27

11. Mitä voitelu tulee vaikuttamaan meissä? Joh. 16:13
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12.  Kuka on totuus? Joh. 14:6

Rukous on keskustelua Jumalan kanssa - kaksisuuntaista kanssakäymistä, missä meillä on yhteys 
Jumalan kanssa ja missä annamme Pyhän Hengen puhua meille. Hän näyttää meille, mikä on 
totuus, opettaa meitä ja kirkastaa Jeesuksen meille. Meidän tulee kuunnella yhtä paljon, tai vielä 
enemmän, kuin mitä puhumme.

13.  Mitä Jumala on edeltämäärännyt meidän kirkkaudeksemme? 1 Kor. 2:7

14.  Kuka voi ilmoittaa Jumalan salatun viisauden meille? 1 Kor. 2:8–14

15.  Mikä on tosi leipä taivaasta? Joh. 6:51a

16.  Miten Israelin lasten piti menetellä mannan suhteen? 2 Moos. 16:4, 21

Emme koskaan tule kypsymään kristittyinä pelkästään menemällä kirkkoon ja kuuntelemalla 
saarnoja. Ilman henkilökohtaista, päivittäistä rukousyhteyttä Jumalaan tulemme pysymään 
lihallisina ja kypsymättöminä.

ETSIMINEN

17.  Mitä meidän tulee etsiä? 2 Aik. 7:14, Ps. 27:8

Jumalan kasvot merkitsevät Jumalan läheisyyttä.

18.  Mitä löydämme Jumalan läheisyydessä ( Jumalan kasvojen edessä)? Ps. 16:11
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Pastori Yonggi Cho: ”En yritä koskaan pyytää mitään, ennen kuin ensin olen täyttynyt ilolla hänen 
läheisyydessään.”

George Muller: ”Vietän 90% ajastani rukouksessa etsimällä Jumalaa ja 10% pyytämällä häneltä 
asioita”.

19.  Millä tavalla meidän tulee käydä Jumalan eteen? Ps. 100:2, 4

20.  Mitä Jumala etsii? Joh. 4:23

21.  Piet 2:9 ssä sanotaan että olemme ”pyhää papistoa”. Mikä on ensimmäinen vastuumme 
pappeina? Hepr. 13:15

22.  Mikä on yksi Jumalan löytämisen edellytys? Jer. 29:13

23.  Vielä eräs tärkeä seikka mietittäväksi, kun etsimme Jumalaa. Ps. 40:2

24.  Mitä meitä kehoitetaan tekemään rukouksessa? Matt.26:41

25.  Miten meidän tulee menetellä tässä asiassa. Kol. 4:2

26.  Toinen tärkeä asia liittyen Jumalan ja hänen tahtonsa etsimiseen? Jer. 33:3

27.  Ilmoittaako Jumala salaisuuksiaan kenelle tahansa ja miten tahansa? Sananl. 25:2



20

28.  Miten meidän tulee puhua Jumalalle? 

1. Luuk. 22:44

2. Hepr. 5:7

3. 1 Moos. 32:26, 1 Aik. 4:9–10

29.  Ketkä saavat nähdä Jumalan? Matt. 5:8

30.  Mikä oli Daavidin rukous? Ps. 51:12

31.  Kuka on ainoa, joka voi tutkia meidän sydämemme? Ps. 139:23–24

Jumalan etsiminen tarkoittaa:

4. Jumalan läsnäolon etsimistä.

5. Jumalan palvelemista kiittäen, ylistäen ja palvoen.

6. Jumalan odottamista. Hiljaa hänen edessään olemista.

7. Valvomista rukouksessa avaamalla hengelliset silmämme ja korvamme. 

8. Huutamista Jumalan puoleen koko sydämestämme, tosissamme jopa 
epätoivoisina.

9. Puhtaan sydämen pyytämistä Jumalalta.

RUKOILEMINEN

32.  Haluaako Jumala että pyydämme häneltä yksilöityjä asioita? Joh. 16:24
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33.  Miksi meillä ei ole sitä, mitä Jumala haluaisi antaa meille? Jak. 4:2 b

34.  Mitä Jumala haluaa että teemme toivomuksiemme kanssa? Fil. 4:6

35.  Mitä Jeesus kysyi sokealta mieheltä? Mark. 10:51

Jumala haluaa meidän olevan selkeitä, kun pyydämme Häneltä jotakin.

36.  Miten Jumala haluaa meidän tekevän toiveemme tiettäviksi Hänelle? Fil. 4:6

1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

Kun tuomme pyyntömme Jumalalle meidän tulee:

1. Odottaa Hengen johdatusta.
2. Kirjoittaa pyyntömme paperille, niin että voimme tuoda ne selkeästi ja selvästi 

Jumalan eteen.

3. Olla mahdollisimmin yksityiskohtaisia pyynnöissämme.

Avuksi huutaminen tarkoittaa:

1. Lähestyä korkeampaa arvovaltaa elintärkeän tarpeen kanssa.

2. Asiamme puolustamista tuomarin edessä. Muistuttaa Jumalaa hänen 
lupauksistaan!

3. Rukoilemista suurella innolla ja määrätietoisesti. Meidän ei tule rukoilla 
mitään, jonka puolesta emme ole valmiita rukoilemaan kunnes saamme 
vastauksen.

37.  Mitä Jeesus teki kun hän herätti Lasaruksen kuolleista ja kun hän ruokki ihmisjoukot? Joh. 11:41, Matt. 
14:19
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38.  Mitä meitä kehoitetaan tekemään kiitokseen liittyen?Kol2:7

39.  Kuinka Jumala haluaa meidän lähestyvän häntä? Hepr. 4:16

40.  Mikä on oleva rukouksemme perustana? Joh. 15:7

41.  Mikä on välttämätöntä, että saisimme vastauksen rukoukseemme? Jaak. 1:6–8

42.  Mikä on uskomme perusta? 1 Joh. 5:14–15

43.  Milloin meidän tulee uskoa, että olemme saaneet sen mitä olemme rukoilleet? Mark. 11:22–24

Jumala haluaa vastata rukouksiimme. Meidän tulee rukoilla:

1. Kiitoksen kanssa

2. Rohkeasti

3. Uskossa

4. Kestävästi
5. Jumalan tahdon mukaisesti
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Oppitunti 3: Esirukous
”Historia on esirukoilijan käsissä” —Walter Winks

AVAINJAE:
”Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi  

muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta,  
etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt.” — Hes.22:30

KOLKUTTAMINEN

1. Mikä on kolmas Jeesuksen mainitsema rukouksen laji? Matt.7:7?

Esirukous on voimallista. Kun tiedämme mikä Jumalan tahto on, meidän tulee rohkeasti ja 
voimallisesti rukouksessa kolkuttaa kunnes ovi avautuu. 

Raamatussa käytetään esirukouksesta heprealaista sanaa ”paga” . Sana tarkoittaa: ” Törmätä, 
puuttua asiaan voimakkaasti ja tinkimättömästi; tulla väliin, vedota, esirukoilla, tavata, 
pyytää, saavuttaa, juosta. Törmätä tarkoittaa ” lyödä, törmätä rajusti, kiinnittää, edistää, tulla 
lähikontaktiin”1

Kreikkalainen sana, jota käytetään esirukouksesta, on ”huperentuncháno. Se koostuu kahdesta 
sanasta: ”huper” = = ”lisäksi, enemmän, suurimmassa määrin, ylitsevuotavainen” sekä 
”entuncháno” = ” kohdata, tavata viranomainen tai johtotehtävissä oleva henkilö keskustelua 
varten; pyytää, anoa, vedota, esirukoilla”, ”huperentuncháno” on ”hyperrukousta”!

1 Gwen R. Shaw, Pour Out Your Heart ( Jasper, AR: End–Time Handmaidens Inc, 1977) sivu 1, käännetty 
englanninkielestä.
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”Esirukous ei ole yritystä voittaa Jumalan haluttomuus, vaan sitä että tarmokkaasti kiinnitämme 
huomiomme hänen halukkuuteensa. Rukoilemme rohkeasti: ”Tapahtukoon tahtosi!” Muistutamme 
Jumalaa hänen lupauksistaan.

Room. 8:26 sanotaan, että Henki auttaa meitä rukouksessa rukoilemalla meidän kauttamme. 
Kreikkalainen sana, joka on käännetty ”auttaa”, tarkoittaa: ” tarttua johonkin yhdessä jonkun 
kanssa”. Tämä on esirukouksen Henki! Pyhä Henki tarttuu kiinni rukoukseen yhdessä meidän 
kanssamme ja siirtää vastustuksen ja esteet pois tieltä.

2. Miten Jeesus opetti meitä rukoilemaan Matt. 6:10?

3. Mitä Jeesus on tehnyt meistä? Ilm. 1:5–6

4. Mitä me tulemme tekemään maan päällä, kun Jeesus perustaa valtakuntansa? Ilm. 5:10; 2:26-
27, 1 Kor.6:2

5. Mistä meillä Raamatun mukaan voi olla esimakua jo nyt? Heb. 6:5

6. Mitä tarvitaan välttämättä, jotta voimme rukoilla auktoriteetilla esirukouksessa? 1 Joh. 5:14-15

7. Mainitse neljä asiaa, jotka edeltävät lupausta saada istua valtaistuimella ja hallita Jeesuksen 
kanssa. Ilm. 3:19-21

1. 

2. 
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3. 

4. 

Esirukouksessa hallitsemme jo nyt Jumalan kanssa täällä maan päällä, silloin kun opimme 
rukoilemaan hänen tahtonsa tapahtumista eri asioissa. Tämä on esimakua ”tulevan 
maailmanajan voimista.” (Heb. 6:5)

MITÄ ESIRUKOUS TARKOITTAA

1. Muurinaukkoon asettuminen

FEsirukous merkitsee väliintuloa ja ”muurinaukkoon asettumista” kahden osapuolen väliin. 
Tulemme Jumalan eteen toisten puolesta, esimerkiksi henkilön, perheen, seurakunnan, kaupungin, 
valtion, kriisin jne. puolesta ja rukoilemme, kunnes Jumalan tahto tapahtuu.

Esirukous on enemmän kuin tavallinen rukous. Se on asettumista välittäjän rooliin koko meidän 
olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme kanssa - 24 tuntia vuorokaudessa. Se on 
kokonaisvaltaista sitoutumista. Tästä lähtökohdasta käsin rukoilemme Jumalan edessä.

8. Mitä Jumala etsii? Hes. 22:30

9. Onko Jumalalla ollut helppoa löytää esirukoilijoita? Jes. 59:15–16

10.  Mitä Mooses teki, kun Jumala sanoi että hän halusi tuhota Israelin? Ps. 106:23, 2Moos 32:11

11.  Millä tavalla Mooses seisoi muurinaukossa? 

1. 2 Moos. 32:11–12
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2. 2 Moos. 32:13

3. 2 Moos. 32:31–32a

4. 2 Moos. 32:32b

2. ”Herran kuorman” vastaanottaminen. 

Taakan vastaanottaminen Jumalalta tarkoittaa sitä, että saadaan kokea Pyhän Hengen 
synnyttämää myötätuntoa ja hätää sekä tuntea Jumalan surua, tuskaa ja rakkautta. Tämä on 
osallistumista Kristuksen kärsimyksiin.

12.  Ketkä Herran enkelin piti säästää, kun hän tuomitsi kansaansa? Hes. 9:4–6

13.  Miltä Jumalasta tuntui, kun hän näki kansansa luopumuksen, joka koitui heille tuomioksi? Jer. 9:1

14. Paavali sanoi Kristuksen rakkauden vaikuttaneen hänessä? 2 Kor. 5:13–14

Herran kuormaa ei pidä sekoittaa vihollisen aiheuttamaan masennukseen, joka saa meidät 
lamaantumaan. Taakka, jonka saamme Herralta, saa meidät toimimaan. Se vie meidät 
rukoilemaan.

15. Mitä meidän tulee aina tehdä? Fil. 4:4, Ef. 5:19–20.
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Jos elämme ilon täyttämää elämää ja pysymme ilon ja rauhan sävyttämässä ”hengen normaalitilassa” 
(Watchman Nee), niin on helpompi tunnistaa, onko mieleen laskettu taakka Herralta vai ei. Jumalan 
taakka on rakentava, liikkeelle paneva voima, joka saa meidät vuodattamaan sydämemme Jumalalle.

3. Pyhä Henki täyttää meidän henkemme rukouksessa.

Joskus kun pyydämme jotakin Jumalan tahdon mukaan, henkeemme virtaa voima joka täyttää 
meitä ja vie meidät rukouksessa syvemmälle ja voimallisemmalle tasolle.

16.  Kuka rukoilee meidän puolestamme? Room. 8:26

17.  Millä tavalla Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme? Room. 8:26

18. Kuka ymmärtää tämän esirukouksen? Room. 8:27

19.  Miksi? Room 8:27

4. Kamppailu vihollisen kanssa. 

Esirukouksessa Henki auttaa meidän henkeämme taistelemaan vihollista ja hänen sotajoukkojaan 
vastaan. 

20.  Ketä vastaan taistelemme? Ef. 6:12
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21.  Jeesus joutui saatanan kiusaamaksi erämaassa. Mitä muuta hän kohtasi siellä ennen kuin hän 
aloitti toimintansa? Mark. 1:13

22.  Mitä vastaan Paavali taisteli Efesossa? 1 Kor. 15:32

Villit pedot, joita vastaan sekä Jeesus että Paavali taistelivat, olivat demonisia valtoja. Vrt Dan. 7:17, 
23–27 ja Ef. 6:12

23.  Mitä paha henki vastasi Skeuaan pojille Efesossa, kun he yrittivät ajaa sitä ulos? Mitä tapahtui 
Skeuaan pojille? Apt. 19:15-16

24.  Mitä tapahtui Paavalille Efesossa? 1 Kor. 16:8–9

25. Mitä pitää tapahtua, ennen kuin kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää sen ? 
Mark. 3:27

5. Taisteleminen synnytystuskissa synnytykseen asti.

Esirukouksen kautta Jumalan tahto toteutuu. Hannan rukouksen tuloksena syntyi Samuel – ja 
uusi aikakausi alkoi Israelin historiassa. Lue 1 Sam. 1:1–20, Apt. 13:20

26.  Mitä koko luomakunta tekee? Room. 8:22

27.  Miksi? Room. 8:21
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28.  Ketkä muut huokaavat ja kärsivät? Room. 8:23

29.  Mikä on tämän kivun lopullinen tarkoitus? Room. 8: 19, 23, Matt. 6:10

30.  Mitä Paavalin piti tehdä galatalaisten suhteen? Gal. 4:19

Kun esirukouksen Henki ottaa meidät käyttöönsä, tulee meidän oppia seuraamaan Pyhää Henkeä 
ja antaa hänen rukoilla kauttamme ja käyttää meitä (tämä ei koske ainoastaan sanojamme) niin 
kuin Hän tahtoo, kunnes rukouksemme saa läpimurron.

31.  Mitä tapahtuu kun olemme saaneet läpimurron rukouksessa? Joh. 16:20–21, 1 Sam. 1:15–18; 2:1

Yksi suurimmista esirukoilijoista seurakunnan historiassa, Rees Howells, sanoi että esirukouksessa 
on kolme tasoa: 1. Samaistuminen 2. Tuska 3. Auktoriteetti 

Pyhä Henki haluaa saada meidät samaistumaan niiden henkilöiden kanssa, joiden puolesta 
rukoilemme. Meillä on pakottava tarve rukoilla heidän puolestaan. Jumala etsii ihmistä, joka voi 
asettua muurinaukkoon ”puolustamaan maata”. Esirukouksessa samaistumme näihin ihmisiin 
ja asetumme heidän paikalleen Jumalan eteen. Sitten käymme taisteluun, kunnes saamme 
läpimurron. Saamme auktoriteettiaseman, jossa hallitsemme Kristuksen kanssa rukouksessa.
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ESIRUKOILIJALLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

1. Epäitsekkyys. Esirukoilijan pitää pystyä laittamaan omat ongelmansa sivuun jotta hän voi 
seistä muurinaukossa toisten puolesta.

2. Rakkaus. Esirukoilijalla täytyy olla rakkautta ihmisiin, mikä motivoi rukoilijaa antautumaan 
rukoukseen toisten puolesta. Meitä voidaan käyttää todellisessa esirukouspalveluksessa vain 
samassa suhteessa kuin olemme rakkauden täyttämiä.

3. Intohimona Jumalan kunnia. Päämääränä on rukoilla niin että Jumalan tahto tapahtuu.

4. Pyhyys. Jotta esirukoilija saa äänensä kuuluviin korkeuksissa, hänen tulee elää pyhitettyä 
elämää.

5. Palvonta. Esirukoilijalla tulee olla Jumalan suosio.

6. Valveillaolo. Esirukoilija on vartija joka valvoo rukoillen. Jes. 62:6–7, Hab. 2:1 

7. Kestävyys. Meidän tulee olla kestäviä rukouksessa, kunnes saamme läpimurron ja ongelma saa 
ratkaisunsa.

Miten voit olla Jumalan käytössä esirukouksessa

1. Vastaamalla Jumalan kutsuun. Hes. 22:30

2. Tuo ruumiisi Jumalan eteen eläväksi uhriksi niin, että Pyhä Henki voi käyttää sinua. Room 12:1

3. Pyydä että Jumala tekee ruumiistasi ”rukouksen temppelin”. 1 Kor. 6:17–20, Mark. 11:17, Jer. 
18:1–6

4. Opi odottamaan Jumalaa ja anna Pyhän Hengen rukoilla sinun kauttasi. Room. 8:26

5. Opi paastoamaan! Esirukous ja paasto kuuluvat yhteen. Mark. 9:28–29

Sinä todella tarvitset suojelua!

Muista seuraavaa:

1. Kun olet rukoillut, ole valmis pysymään lujana, Ef. 6:13. Jos asetut muurinaukkoon, vihollinen 
tulee tekemään sinusta maalitaulun hänen hyökkäyksilleen. Tarvitset Jumalan koko sota-asun.

2. Anna anteeksi niille, jotka tekevät sinulle pahaa. Matt. 6:12, Mark. 11:25, 1 Joh. 2: 9–11
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3. Ole valveilla. Matt. 6:13, 1 Kor. 10:12, 1 Pet. 5:8–9

4. Elä pyhää elämää ja ylistä Jumalaa. Silloin vihollinen ei voi sinua vahingoittaa. Joh14:30, Ps. 91

ESIRUKOILIJAN TAVALLISIA KIUSAUKSIA

1. Arvostelu. Jumala näyttää meille, mikä on pielessä, jotta rukoilisimme asian korjaamiseksi. 
Saatana on myös innokas osoittamaan sormella sitä, ” mikä on pielessä”, jotta meistä tulisi 
kriittisiä. Varo tätä! Usko aina parasta ihmisistä! Jos sydämessämme on kritiikkiä, Pyhä Henki ei 
tule käyttämään meitä esirukouksessa.

2. Ylpeys. Kun Jumala alkaa käyttää meitä esirukouspalvelussa, niin vihollinen yrittää saada 
meidät ylpistymääni. Emme tule hengellisiksi sen takia, että Jumala käyttää meitä! Olemme 
hengellisiä ainoastaansiinä määrin , kuin olemme kuolleita itsekkyydellemme ja miten Hengen 
hedelmä saa tilaa elämässämme. Pyri nöyryyteen!

3. Masennus. Vihollinen yrittää masentaa meitä. Meidän pitää oppia luovuttamaan kaikki 
taakkamme rukouksessa Jumalalle, elää ylistyksessä ja iloita Hänessä. Tämä on vahvuutemme.

4. Keskittyä enemmän demoneihin kuin Jeesukseen. Meillä tulee olla suuri Jeesus ja pieni 
paholainen. Ylistä ja korota Jumalaa, ennen kun käyt esirukoukseen.

5. Tunteisiin ja ilmestyksiin luottaminen sen sijaan että rukoilee uskossa. Älä torju 
manifestaatioita, kun ne tulevat, mutta älä pyri niihin äläkä luota niihin. Rukoile uskossa! 
Esirukouksen salaisuus ei piile kaavoissa, toimintatavoissa tai tekniikoissa, vaan läheisessä, 
luottamuksellisessa yhteydessä Jeesukseen.
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Oppitunti 4: Voit rukoilla kuin Jeesus
”Jumala on mahdollistanut sen, että voimme rukoilla samalla voimalla 

ja kyvyllä, joka Jeesuksella oli, kun hän rukoili”

AVAINJAKEET:
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun,  

myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen.”—Joh 14:12

”…täysin oppineena jokainen on oleva niinkuin hänen opettajansa.” — Luuk. 6:40 

JEESUS ON MEIDÄN ESIMERKKIMME 

1. Mitä Jeesus teki, kun hän tuli maan päälle? Fil. 2:5-7

2. Miten hän identifioi itsensä saatanalle? Matt. 4:4

3. Mitä Jeesukselle tapahtui, ennen kuin hän aloitti palvelustehtävänsä? Apt. 10:38

4. Miten Jeesus toimi palvelustehtävässään? Joh. 5:19, 30, 32
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5. Sen lisäksi että Jeesus kärsi puolestamme, mitä muuta Jeesus teki? 1 Piet. 2:21

6. Mitä kahta asiaa Jumala haluaa meiltä? Joh. 15:8

7. Mikä tarkoitus meidän opetuslapseudellamme on? Luuk. 6:40 

8. Mitä opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan heille? Luuk. 11:1

9. Mitä Jeesus käski meidän tehdä, jos uskomme häneen? Joh. 14:12

Jeesuksen ensimmäisen tulemisen tarkoitus oli:

1. kuolla syntiemme tähden

2. voittaa vihollisen 

3. kirkastaa Isä 

4. antaa meille esimerkki siitä, miten meidän tulee elää. 

Jeesus tuli maailmaan ihmisenä. Hän toimi ihmisenä, Pyhän Hengen voitelemana, ja 
voitti vihollisen ihmisenä. Hän oli synnitön ja avasi tien meille Isän luokse kuolemansa ja 
ylösnousemuksensa kautta. 

JEESUKSEN VERI

10.  Mitä tapahtui, kun ihminen lankesi? 1 Moos. 3:24
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11.  Mikä erottaa meidät Jumalasta ja estää rukouksemme? Jes. 59:1-2

12.  Mikä saattoi meidät takaisin Jumalan yhteyteen? Ef. 2:13 

13.  Mitä Jumala teki Messiaan kanssa? Room. 3:23-25

Golgatan risti, jossa Jeesus vuodatti verensä täydellisenä uhrina kaikkien syntien puolesta, on se 
paikka, jossa Jumala uudelleen asetti ihmisen yhteyteen itsensä kanssa. Kaikki tosi rukous alkaa 
ristin juurelta. 

14.  Mitä Jeesus teki omalla verellään? Hepr. 9:11-12

15.  Mitä on kirjoitettu Abelin verestä 1 Moos. 4:9-10?

16.  Missä Jeesuksen veri on tänään? Mitä hänen verensä tekee siellä? Hepr. 12:22-24

17.  Mikä voi aiheuttaa sen, että saamme mitä pyydämme Jumalalta? 1 Joh. 3:21-22a
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18.  Mitä Jeesuksen verellä on voima tehdä? Hepr. 9:13-14; 10:19

19.  Kuinka moni siinä liitossa saattoi mennä kaikkein pyhimpään? Hepr. 9:2-3, 7

20.  Kuinka usein ylipappi meni kaikkein pyhimpään? Kts edellinen.

21.  Mitä tapahtui, kun Jeesus kuoli? Mark. 15:37-38

22.  Mikä merkitys tällä on meidän elämällemme tänä päivänä? Hepr. 10:19-22 (Kts myös Hepr. 9:8-9)

23.  Mitä meidän täytyy tehdä, jotta voimme tulla Jumalan eteen rukouksessa? 1 Joh. 1:8-9

24.  Mitä muuta meidän tulee tehdä? Hepr. 12:14, 1 Joh. 3:2-3

25.  Miten monta syntiä meissä Jeesuksen veri puhdistaa? 1 Joh. 1:7

26.  Mikä voi estää meitä saamasta Jumalan anteeksiannon? Matt. 6:12; 14-15

27.  Mitä meidän tulee tehdä rukoillessamme? Mark. 11:25
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Jeesuksen veri on ensimmäinen asia, jonka Jumala on antanut meille rukouselämäämme varten, 
jotta voimme rukoilla kuten Jeesus rukoili. Jeesuksen veren kautta olemme saaneet hänen oman 
vanhurskautensa lahjaksi. Jeesuksen veri antaa meille puhtaan omantunnon, jotta voimme 
lähestyä Jumalaa samalla rohkeudella kuin Jeesus, ja saada vastauksia rukouksiimme. 

NIMI JEESUS

28.  Miten meidän tulee rukoilla Jumalaa? Joh. 16:23-24

Nimi Jeesus ei ole kaava tai fraasi, jolla meidän tulee lopettaa rukouksemme, jotta Jumala kuulisi 
meitä. Voima Jeesuksen nimessä on sen arvovallan ja aseman ilmestymisessä, jonka olemme 
uudestisyntymisemme mukana saaneet. Meistä on tullut osa Kristuksen ruumista. 

Jeesuksen nimi on väkevä voima, kun tiedämme että edustamme häntä ja hänen tahtoaan Isän 
edessä. Silloin rukoilemme uskossa, hänen nimessään, hänen kauttaan, ja Jumala kuulee meitä, 
niin kuin Jeesus itse rukoilisi. 

29.  Mitä tapahtui, kun saimme vesikasteen? Room. 6:3-5

30.  Kuka sai tämän aikaan? 1 Kor. 1:30

31.  Keneen meidät on kastettu? Room. 6:3. Kenen nimeen meidät on kastettu? Apt. 19:3-5 19:3–5

32.  Mitä 1 Kor. 6:13b-15, 17 sanoo meistä?
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Jumala on yhdistänyt meidät Kristukseen. Olemme Kristuksessa ja meidät on kastettu Hänen 
nimeensä. Kristus elää meissä ja olemme yhtä henkeä Herran kanssa.

33.  Mitä Jeesus sanoi tekojensa osoittavan? Joh. 14:10-11

34.  Mitä Jeesus lupasi meille? Joh. 14:12 Mikä siinä on ehtona?

35.  Mitä Jeesus on luvannut, kun rukoilemme hänen nimessään? Joh. 14:13-14

36.  Mitä Filippus saarnasi Samariassa? Apt. 8:12

37.  Lue Apt. 3:1-16. Uskotko että Pietari paransi jokaisen kerjäläisen temppelissä?

38.  Uskotko että Pietari oli nähnyt halvaantuneen aikaisemmin? Apt. 3:1-2

39.  Miksi luulet, että Pietari niin rohkeasti julisti ramman parantumista? Apt. 3:4-6

40.  Mitä Pietari ei väittänyt ramman parantumisen syyksi? Apt. 3:12

41.  Mikä oli syy siihen? Apt. 3:16
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Jeesuksen nimi on toinen asia, jonka Jumala on antanut rukouselämällemme, jotta voimme 
rukoilla Jeesuksen lailla. Jeesuksen nimen kautta voimme rukoilla samalla auktoriteetilla, 
jollaista Jeesuksella oli rukoillessaan. Kun Pyhän Hengen kautta ymmärrämme mikä Jumalan 
tahto on, voimme uskossa rukoilla ja puhua Jeesuksen puolesta, hänen nimessään.

PYHÄ HENKI

42.  Miten meillä on pääsy Isän luokse? Ef. 2:18

43.  Miten meidän aina kuuluu rukoilla? Juudas 20, Ef. 6:18

44.  Mikä on Hengen vastakohta? Gal. 5:16-17

45.  Mikä Jumalan tahto meitä kohtaan on? Room. 8:14

46.  Voimmeko uskoa saavamme rukousvastauksia, jos meitä ajavat itsekkäät ja maalliset halut? 
Jaak. 4:3-4

Meidän tulee vaeltaa Hengessä eikä lihassa. Samoin meidän tulee rukoilla Hengessä eikä lihassa. 
Hengessä rukoileminen on Jumalan tahdon mukaista rukoilemista, hänen tarkoitusperiensä 
mukaan ja hänen voimassaan. Kun rukoilemme lihassa, rukoilemme oman tahtomme, omien 
tarkoitusperiemme mukaisesti ja omassa voimassamme. 

47.  Mitä on kielillä puhuminen? 1 Kor. 14:14
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48.  Mikä on hengellä rukoilemisen vastakohta? 1 Kor. 14:15

Ilman Pyhää Henkeä ei ole aitoa rukousta. Meitä kehotetaan aina rukoilemaan Pyhässä Hengessä. 
Meidän ei kuitenkaan aina pidä rukoilla vain Hengessä, eli kielillä, vaan myös ymmärryksellämme. 
Voimme olla vakuuttuneita siitä, että rukouksen, joka tulee Herrasta, hän myös kuulee. ”Silla 
Hänestä ja Hänen kauttaan ja Häneen on kaikki: Hänelle kunnia iankaikkisesti ! Amen”. Room. 11:36 

Käsky aina rukoilla Pyhässä Hengessä, tarkoittaa että kaiken rukouksen tulee olla:

1. Hengen innoittamaa – Pyhä Henki näyttää meille mitä rukoilla 

2. Hengen johdattama – Pyhä Henki näyttää meille, miten rukoilla sitä

3. Hengen täyttämä – rukoilemme Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa

4. Hengen tukema – rukoilemme niin kauan kuin Pyhä Henki kehottaa meitä 
rukoilemaan asian puolesta (kunnes tulee läpimurto) 

Eri tapoja rukoilla Pyhässä Hengessä: 

1. Omilla sanoilla – eli ymmärryksellämme, 1 Kor. 14:15 

2. Tuntemattomilla sanoilla – eli hengellämme (kielillä puhuminen)1 Kor. 14:15

3. Ilman sanoja – eli sanomattomin huokauksin, Room. 8:26 

4. Jumalan sanoin – eli rukoilla Raamatun sanoin, joita Pyhä Henki antaa meille, 
Hengen miekka Ef. 6:17 

Jumala haluaa antaa meille rikkaan, Pyhän Hengen johdattaman rukouselämän. Raamattu 
puhuu rukouksesta koko olemuksellamme: 

- kehollamme – polvistuen , kädet kohotettuina, Ef. 3:13, 1 Tim. 2:8 

- sielullamme -ymmärryksellä, tahdolla ja tunteella, 1 Kor. 14:15, Luuk. 18:41, 
Hepr. 5:7 

- hengellämme - sanattomin huokauksin, sekä ihmisten että enkelien kielellä, 
Room. 8:26, 1 Kor. 14:14-15, 1 Kor. 13:1

Kun rukoilemme jotain tiettyä asiaa Jumalalta, on tarpeellista rukoilla ymmärryksellämme. 
Kun etsimme Jumalaa, rukoilemme usein Hengellämme. Kun koputamme, rukoilemme usein 
huokauksin, joita sanat eivät voi ilmaista.
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49.  Kun rukoilemme kielillä, mitä voimme rukoilla Jumalalta? 1 Kor. 14:13

50.  Kirjoita neljä eri tapaa, joilla tulkinta voi ilmaantua! 1 Kor. 14:6

Jeesuksen veri antaa saman rohkeuden rukoilla kuin Jeesus. Jeesuksen nimi antaa meille pääsyn 
samaan auktoriteettiin kuin Jeesuksella oli rukoillessaan. Pyhä Henki varustaa meitä samalla 
voimalla jota Jeesuksella oli, kun hän rukoili. Emme koskaan tule täydellisiksi ikuisuuden tällä 
puolen, mutta meidän tulee opetella rukoilemaan niin kuin Jeesus rukoili! 

”Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras” Jaak. 5:16
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Vastaukset

VASTAUKSET OPPITUNTI 1: MIKSI RUKOILLA?

1. Jumala paljastaa suunnitelmansa palvelijoillensa profeetoille.
2. Voimme olla yhteistyössä Jumalan kanssa ja rukoilla että hänen tahtonsa tapahtuu.
3. Elää kurinalaista elämää, niin että voimme rukoilla.
4. Ensimmäinen seurakunta oli vailla taloudellista ja poliittista valtaa. Mutta sillä oli Jumalan 
voima.
5. Rukoushuoneeksi.
6. Ryövärien luola
7. Hengellinen taistelu pahuuden henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa.
8. Herra, opeta meitä rukoilemaan!
9. He näkivät kuinka paljon Jeesus rukoili.
10. Jeesus halusi olla Isänsä läheisyydessä.
11. Jeesus ei tehnyt mitään itse, vaan ainoastaan sen minkä hän näki Isänsä tekevän.
12.  a) Hyvin aikaisin aamulla.

b) Jeesus rukoili niin että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui.
c) Paastoamalla.
d) Hän vetäytyi yksinäisyyteen ja rukoili.
e) Kokonainen yö
f) Niin että hänen kasvonsa muuttui.
g) Hän rukoili polvillaan kunnes enkeli ilmestyi ja vahvisti häntä.
h) Jeesus rukoili kiihkeästi ahdistuksessa ,huutaen ja kyynelehtien.

13. Rukoilla valvoen selkeällä mielellä ja kurinalaisesti. 
14. Meidän ei tule mukautua tähän maailmanaikaan ja sen henkeen
15. Elatuksen murheet.
16. Heittä murheemme Herran päälle, sillä Hän pitää meistä huolen.
17. Siitä että hän oli huolissaan ja hätääntynyt monista arkisista asioista. 
18. Maria oli valinnut hyvän osan: hän istuutui Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen 
puhettansa. 
19. Meidän tulee viettää rauhallista ja hiljaista elämää.
20. Meidän tulee ajatella sitä mitä on ylhäällä taivaassa, eikä sitä mitä on maan päällä.
21. Rakastaa sekä maailmaa että Isää.
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22. Paastoamalla ja syventymällä Jumalan sanaan.
23. Nöyrtyä Jumalan edessä ja kieltää itsensä.
24. Kyllä.
25. Radio, TV, kännykät, tietokoneet, sosiaalinen media, internet, mainokset, lehdet.
26. TV ja muu media.
27. Jumalan Sana 
28. Jeesuksen Sana.
29. Itsekuri, vakiintuneet tavat 
30. Henki on altis mutta liha on heikko.
31. Oma ruumiimme.
32. Meidän tulee kurittaa ruumiimme tottelevaisuuteen.
33. Kova harjoittelu, itsekuri.
34. Olla kestäväiset rukouksessa.
35. Luottamalla Jumalan armoon ja Jeesuksen veren voimaan.
36. Osa hengen hedelmää.
37. Jumalan armo häntä kohtaan ei ollut turha.
38. 1. Paikka 2.Ajat 3.Tottumus
39.  Mene rukouskammioosi, sulje ovi, rukoile Isääsi joka on salassa.
40. Aika on paha, joten meidän tulee ottaa hyvin vaarin oikeasta hetkestä. 
41. Varhain aamulla.
42. Illalla, aamulla, keskipäivällä ja yöllä.

VASTAUKSET OPPITUNTI 2: YHTEYS JUMALAN KANSSA

1. Anomisen, etsimisen ja kolkuttamisen.
2. Pyhitetty olkoon sinun nimesi! Kunnioittaa ja korottaa Jumalaa.
3. Olla Jumalan läheisyydessä.
4. Saada nähdä Jumalan kirkkaus.
5. Oppia tuntemaan Kristus.
6. Kyllä. Hän haluaa läheistä yhteyttä meihin.
7. Anna minun nähdä kasvosi, kuulla äänesi!
8. Ota minut mukaasi! Vieköön kuningas minut kammioihinsa!
9. Viisauden ja ilmestyksen hengen Jumalan tuntemiseksi. 
10. Voiteluna, joka opettaa meitä kaikessa.
11. Johdattaa kaikkeen totuuteen, puhuu sen minkä hän kuulee ja julistaa tulevaiset.
12. Jeesus.
13. Jumalan salatun viisauden, joka nyt on kätkettynä.
14. Jumalan Henki
15. Jeesus.
16. Mene ja kerää sitä aamulla, joka päivä.
17. Jumalan kasvot.
18. Ilon ja ihanuuden täyteyden.
19. Riemuhuudoin, kiittäen ja ylistäen. 
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20. Ihmisiä, jotka rukoilevat Jumalaa hengessä ja totuudessa.
21. Uhrata Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka ylistävät hänen nimeänsä. 
22. Se että etsimme häntä kaikesta sydämestämme.
23. Meidän on odotettava Jumalaa innokkaasti.
24. Valvomaan, olemaan hengellisesti hereillä.
25. Ollen kiitoksessa.. 
26. On huudettava Jumalaa avuksi.
27. Ei. Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.
28. 1) Innokkaasti. 2) Suurilla huudoilla ja kyynelillä. 3) Periksiantamattomalla päättäväisyydellä, 
jopa epätoivoisesti.
29. Ne joilla on puhdas sydän.
30. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki! 
31. Jumala.
32. Kyllä. Hän haluaa meidän rukoilevan ja saavan rukousvastauksia niin että ilomme tulee 
täydelliseksi.
33. Siksi että emme rukoile.
34. Että teemme ne tiettäviksi Jumalalle, puhumme niistä hänelle.
35. Mitä haluat minun tekevän sinulle?
36. 1) Rukouksella 2) Anomisella 3) Kiitoksen kanssa.
37. Hän nosti katseensa ylös kohti taivasta ja ylisti ja kiitti Jumalaa.
38. Meidän tulee olla ylitsevuotavaiset kiitoksessa.
39. Rohkeasti.
40. Se että pysymme Jeesuksessa ja annamme hänen sanansa pysyä meissä.
41. Usko Jumalaan.
42. Jumalan tahdon tunteminen.
43. Kun rukoilemme.

VASTAUKSET OPPITUNTI 3: ESIRUKOUS

1. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
2. Että Jumalan valtakunta tulisi ja Hänen tahtonsa tapahtuisi myös maan päällä niin kuin 
taivaissa. 
3. Kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen.
4. Hallita maan päällä, hallita pakanoita ja tuomita maailma.
5. Tulevan maailmanajan voimia.
6. Tuntea Jumalan tahto.
7. 1). Nuhtelu 2). Kuritus 3). Parannuksen teko (kääntymys) 4). Läheinen yhteys Jeesuksen kanssa.
8. Miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi Jumalan edessä maan puolesta.
9. Ei, Jumala ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin (engl. ” ettei esirukoilijaa ollut”).
10. Mooses astui esiin välittäjänä seisoen kansan suojana Jumalan edessä.
11. 1) Rukoillen armoa Herralta. 2) Mooses muistutti Jumalaa hänen lupauksistaan. 3) Hän 
tunnusti kansansa synnit ja pyysi Jumalalta anteeksiantoa. 4). Hän oli valmis menettämään oman 
henkensä 
12. Heidät/ Ne jotka huokasivat ja valittivat kansan syntejä. 
13. Jumala itkisi päivät ja yöt kansansa kaatuneita.
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14. Se ajoi hänet auttamaan uskovia.
15. Iloita aina Herrassa, veisaten ja laulaen sydämessämme Herralle, kiittäen Jumalaa ja Isää kaikesta.
16. Pyhä Henki.
17. Sanomattomilla huokauksilla.
18. Jumala.
19. Jumala ymmärtää, mitä Henki tarkoittaa, koska Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaisesti.
20. Hallituksia, valtoja, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita, pahuuden henkiolentoja 
vastaan taivaan avaruuksissa.
21. Petoja.
22. Petoja.
23. ”Jeesuksen minä tunnen ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?” Heidän täytyi paeta.
24. Hänelle avautui ovi suureen ja hedelmälliseen työhön.
25. Ensin täytyy sitoa se väkevä.
26. Huokaa ja kärsiä kuten synnytyksessä.
27. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten 
kirkkauden vapauteen.
28. Me, jotka olemme saaneet Hengen esikoislahjana.
29. Meidän ruumiimme lunastus, Jumalan lasten ilmestyminen ja Jumalan valtakunnan tuleminen.
30. Jälleen kivulla synnyttää heidät uudestaan, kunnes Kristus saisi muodon heissä.
31. Koemme suuren ilon ja helpotuksen.

VASTAUKSET OPPITUNTI 4: VOIT RUKOILLA KUIN JEESUS

1. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän tyhjensi itsensä ja tuli ihmisten kaltaiseksi. 
2. Ihmisenä.
3. Hänet voideltiin Pyhällä Hengellä ja voimalla. 
4. Hän ei tehnyt itsestään mitään, vaan vain sen, mitä hän näki ja kuuli Isältä.
5. Jätti meille esikuvan, että noudattaisimme hänen jälkiänsä.??? seuraisimme Hänen 
jalanjälkiään.
6. Että kannamme paljon hedelmää ja tulemme Jeesuksen opetuslapsiksi.
7. Että täysin oppineena olemme kuin opettajamme.
8. Herra, opeta meitä rukoilemaan!
9. Tehdä niitä tekoja, joita hän teki
10. Jumala karkoitti ihmisen Eedenin paratiisista ja asetti kerubit ja välkkyvän, leimuavan miekan 
vartioimaan elämän puun tietä. 
11. Pahat tekomme, syntimme.
12. Jeesuksen veri.
13. Hän on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi (sovitusuhriksi), uskon kautta vastaanotettavaksi 
Jeesuksen veren kautta.
14. Hän meni oman verensä kanssa kaikkein pyhimpään taivaassa.
15. Aabelin veri huusi Jumalan puoleen maasta. 
16. Taivaallisissa Jumalan tuomioistuimen edessä. Jeesuksen puhdistava veri puhuu Jumalan 
edessä voimakkaammin kuin Aabelin veri.
17. Jos meillä on uskallus Jumalan edessä koska sydämemme ei syytä meitä.
18. Puhdistaa omantuntomme ja antaa meille rohkeuden käydä lähelle Jumalaa kaikkein pyhimmässä.
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19. Vain ylimmäinen pappi.
20. Vain kerran vuodessa.
21. Esirippu, joka peitti kaikkein pyhimmän, repesi kahtia ylhäältä alas asti.
22. Tie takaisin Jumalan luo on avattu. Voimme rohkeasti tulla Jumalan eteen.
23. Tunnustaa syntimme.
24. Tavoitella pyhyyttä ja puhtautta.
25. Kaikki synnit.
26. Jos emme ole antaneet toisille anteeksi..
27. Antaa anteeksi, jos meillä on jotain toista ihmistä vastaan.
28. Jeesuksen nimessä.
29. Meidät kastettiin Messiaaseen ja liitettiin hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja 
ylösnousemukseensa.
30. Jumala.
31. Kristukseen Jeesukseen. Kastetut Jeesuksen nimeen. 
32. Ruumiimme ovat Kristuksen jäseniä. Me olemme yksi henki hänen kanssaan.
33. Että hän oli Isässä ja Isä oli hänessä.
34. Että me tekisimme samoja tekoja kuin hän, jopa suurempiakin. Että meillä on usko Häneen.
35. Hän on luvannut tehdä sen mitä me rukoilemme.
36. Hyvistä uutisista Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä.
37. Ei.
38. Luultavasti.
39. Hän ymmärsi, että Jeesus tahtoi parantaa miehen juuri sillä hetkellä.
40. Hänen oma hurskautensa tai voimansa.
41. Usko Jeesuksen Kristuksen nimeen. Pietari tiesi toimivansa Jeesuksen edustajana. 
42. Pyhässä Hengessä.
43. Pyhässä Hengessä.
44. Lihamme.
45. Se että Jumalan Henki saa kuljettaa meitä.
46. Ei.
47. Rukoileminen hengessä.
48. Rukoileminen ymmärryksellä.
49. Kielelläpuhumisen selitystä.
50. Ilmestyksen (näyn), tiedon sanan, profetian tai opetuksen (viisauden sanan ) kautta.



Miten voit saada vahvan  
henkilökohtaisen rukouselämän

Mutta kaiken loppu on lähellä. 
Sentähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. 

– 1 PIET 4:7 

TUHANNET uskovat ympäri maailmaa ovat saaneet apua ja innoitusta 
tämän kirjan käytännöllisestä opetuksesta siitä miten kehittää toimivan, 
vahvan rukouselämän. Rukous on yhteistyötä Jumalan kanssa maailman 
muuttamiseksi. Mikään ei tällöin ole mahdotonta!

Löydä miten rukous toimii ja miten Jumala on varustanut sinut jotta voisit 
rukoilla kuin Jeesus.

Oppitunti 1: Miksi rukoilla
Oppitunti 2: Yhteys Jumalan kanssa
Oppitunti 3: Esirukous
Oppitunti 4: Voit rukoilla kuin Jeesus
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