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vain
voimalliseen
rukoukseen
Pitäisi rukoilla paljon enemmän – mutta miten?
Tunnemme neuvottomuutta nähdessämme aikamme suuren hädän. Kuinka voimme selvitä ylimääräisestä rukousohjelmasta, kun arjen haasteet muutenkin tuntuvat ylittävän voimamme? Jeesus ei
kuitenkaan vaadi keneltäkään liikaa. On kysymys
ainoastaan siitä, millä tavalla Hän tekee meidät kykeneviksi selviytymään ”mahdottomasta”.
Hyvästellessään opetuslapsiaan Jeesus opetti suurella rakkaudella, millainen tuleva yhteys Häneen
on. ”En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä” (Johannes :). Ystävyyssuhteeseen Hänen kanssaan liittyy jopa kehotus pyytää
mitä haluamme. Hän lupaa antaa vastauksen. Mikä
valtava lupaus! Miksi kuitenkin meidän kokemuksemme ovat monesti niin päinvastaisia?

Mitä kauemmin elämme rakkaiden läheistemme
kanssa, sitä helpompaa on toimia oikealla tavalla
ilman sanoja ja neuvoja. Kuinka paljon enemmän
tämä päteekään suhteeseemme Jeesukseen, joka on
itse Rakkaus ja joka havainnollistaa meille tätä suhdetta kuvalla viiniköynnöksestä ja oksasta. Oksa ei
itsessään ”tuota” mitään vaan on jatkuvassa orgaanisessa yhteydessä viiniköynnökseen. Pyhä Henki
tekee tämän ihanteellisen yhteyden mahdolliseksi.
Hän kirjoittaa Isän rakkauden käskyt sydämeemme, jotta voimme ottaa vastaan Hänen toiveensa ja
tietää, minkä puolesta rukoilla ja mikä on tärkeää.
Tästä syystä Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan yksityiskohtaisesti Pyhän Hengen merkityksestä. Me
emme yhdistä Pyhään Henkeen useinkaan enempää kuin helluntain tapahtumat ja armolahjojen
saamisen. Mutta se on aivan liian vähän, jotta voisimme ymmärtää Hänen suuruutensa.
Pyhä Henki pysyy meissä ja ulottuu syvälle sielumme syvyyksiin, jonne ei yhdelläkään ihmisellä muuten ole pääsyä. Siksi Hän voi uudistaa meidät pohjia
myöten. Juuri Hän saa aikaan orgaanisen yhteyden
Jeesukseen, viiniköynnökseen, siinä määrin kuin
me antaudumme Hänelle, uskomme ja luotamme
Häneen. Silloin opimme lukemaan Raamattua uusin silmin, kuulemaan ja tottelemaan Jumalan ääntä. Omavaltainen ajattelu, tuomitseminen ja toiminta päätyvät lopulta Pyhän Hengen vallan alle.
Tästä kasvaa luonnollisella tavalla jatkuva rukous.
Ei meidän rukousponnistelumme vaan jatkuva yhteys Jeesukseen antaa valtuudet ja voiman rukoilla
ja ottaa vastaan.
Ilmoitettuaan opetuslapsilleen heitä odottavista
vainoista Jeesus antaa kaikkein selvimmän viitteen
Pyhästä Hengestä. Johanneksen evankeliumin .

luvussa (jakeet -) Jeesus korostaa Pyhän Hengen
työtä auttajana ja lohduttajana kolmella tavalla:
Hänen ensimmäinen tehtävänsä on paljastaa meille
synti, nimittäin se synti, että ”ihmiset eivät usko
minuun”. Kuulostaa yllättävältä, sillä olimme ehkä
odottaneet jotain ”syntilistaa”. Vaikka Pyhän Hengen olennainen tehtävä onkin paljastaa totuus elämässämme, Hän ei silti aloita rikosoikeudenkäyntiä meitä vastaan. Hän on lohduttaja ja kehottaja,
ei syyttäjä. Hän tekee meille Golgatan sovintouhrin suureksi ja aina vain suuremmaksi.
Koska Jeesus on kärsinyt rangaistuksen meidän
puolestamme, syntiongelma on ratkaistu lopullisesti. Karitsan veren kautta jokainen synti nollataan. On siksi vain yksi synti – se että emme usko
Häneen! Jos emme usko Häneen, sanomme: Sinun
uhrisi ei riitä minulle. Usko on sitä, että otamme
vastaan Jeesuksen armotarjouksen. Joka jatkuvasti torjuu ansaitsemattoman armotarjouksen, jää
vankilaan. Joka ottaa sen vastaan, hänen kahleensa avautuvat ja hän pääsee vapauteen.
Toinen Pyhän Hengen tehtävä on vaikeasti ymmärrettävä: Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että
Pyhä Henki paljastaa heille, mitä on se vanhurskaus, ”että te ette enää näe minua”. Suurena
ylipappina Jeesus puhuu heidän puolestaan Isän
edessä, ja he elävät Hänen vanhurskaudestaan
näkemättä Häntä. Opetuslapsille oli tuolloin sanoinkuvaamattoman tuskallista menettää Hänen
läsnäolonsa. He olivat täysin sokeita tälle ”vanhurskaudelle”, niin että Jeesuksen täytyi jopa sanoa, että jos he rakastaisivat Häntä, he iloitsisivat
siitä, että Hän menee Isän luo.
Mehän olemme tottuneet elämään kristittyinä ”näkemättä” emmekä oikein edes tajua, mitä meiltä

puuttuu. Samalla olemme kadottaneet sellaisen
varhaiskirkolle tunnusomaisen asenteen, joka toivoo ja odottaa. Mutta tähän on tulossa vielä muutos meidän aikanamme. Löydämme keskinäisen
yhteyden seurakunnissa, ”jotka rakastavat Hänen
ilmestymistään”.
Alusta alkaen Jeesus kutsui autuaiksi niitä, jotka
”eivät näe, mutta kuitenkin uskovat”. Nyt alkavana
lopunaikana, vääryyksien levitessä laajalle, meistä
on aina vain raskaampaa, jos emme saa vastauksia
rukouksiimme. Ei ole helppoa pitää kiinni uskosta ”näkemättä” kaikkien lukemattomien kielteisten tosiasioiden keskellä. Siksi Jeesus päättääkin
vertauksen lannistumattomasta leskestä ja väärästä tuomarista meille aralla kysymyksellä: ”Kun
Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan
päältä?” (Luukas :)
Pyhän Hengen kolmas tehtävä on paljastaa, mitä
on tuomio, ja nimenomaan vakuuttaa meidät siitä tosiasiasta, että ”tämän maailman ruhtinas
on tuomittu”. Vastauksia rukouksiimme voimme odottaa vain niin kauan kuin olemme vakuuttuneita tästä. Ikuisesti on voimassa Jeesuksen voitonhuuto ristillä: ”Se on täytetty!” Silloin
Saatanan kohtalo sinetöitiin. Se mitä me joudumme täällä maan päällä todistamaan, on vihollisen,
täydellisesti voitetun vihollisen, viimeistä kapinaa. Jopa kukistetulla kansalla on usein pitkä tie
häviön tunnustamiseen ja antautumisen allekirjoittamiseen. Jeesus nimittää vihollistaan ”tämän
maailman ruhtinaaksi”. Tästä vallastaan tietoisena Saatana kävi Jeesusta vastaan ja näytti Hänelle kaikki maailman valtakunnat sanoen: ”Tämän
kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja
kumarrat minua.”

Jeesuksen paluuseen asti Saatana pitää kiinni tästä strategiasta. Joka vähättelee häntä ja aliarvioi
hänet, on hänen armoillaan. Pyhä Henki sitä vastoin kiinnittää katseemme jatkuvasti todellisiin
voimasuhteisiin, kaikkien kuninkaiden Kuninkaaseen ja herrojen Herraan, joka on sanonut: ”Tämän maailman ruhtinas on tuomittu” ja ”minulle
on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä”.
Hänen käskystään tuomiota pidätetään tai synnin tähden sallitaan. Päätösvalta on yksin korotetun Herramme, Jeesuksen Kristuksen, kädessä.
Alkavan lopunajan rukoilijoina emme saa antaa
tilaa kuvitelmille, vaan meidän tulee tietää, mitä
Jeesus sanoo ajastamme. Emme pysty noin vain
”rukoilemaan pois” maailmanlaajuista kristittyjen
vainoa, sotia, katastrofeja, kaikkea irstautta, kieroutunutta kehityksenkulkua, monenlaisia sairauksia ja kärsimyksiä. Voimme silti vaikuttaa, lieventää ja ohjata suuntaa. Monet rukousvastaukset
voimme nähdä ja kiittää niistä vasta ikuisuudessa.
Taivasten valtakunnan vertauksessa vehnästä ja
rikkaviljasta (Matteus ) Jumala sallii, että hyvä ja
paha kypsyvät täyteen mittaansa. Hänen päähuomionsa kohdistuu vehnään. Vehnän on oltava suojattu ja varjeltu, yksikään korsi ei saa joutua hukkaan, jotta Jumalan valtakunta saisi suuren sadon.
Tämä on Jumalan suunnitelman loppuhuipennus,
finaali, jolle meidän tulee valmistaa tietä rukouksin ja koko elämämme panoksella.
Alusta alkaen ovat äiti Basilean rukoukset ja laulut
olleet meille suureksi avuksi. Joka tilanteeseen sopiva on erityisesti yksi lause, jonka hän oppi jo varhain Johann Christoph Blumhardtin sanomasta.
Jo vuosikymmeniä rukouksiemme vahvistuksena
sanomme aamenen lisäksi:   .

Helvetti ei voi sietää näitä sanoja, koska niissä on
totuus. Mikä mahdollisuus meille onkaan annettu, hengen yhteydessä kaikkien maailman uskovien kanssa kuuluttaa: Jeesus on Voittaja! – Tämän
maailman ruhtinas on tuomittu. Halleluja! Voittaja
ja maailman kuninkaiden Herra ottaa pian vallan,
ja kaikki näkevät Hänet suuressa voimassa ja kirkkaudessa. – Niin, ”Hänen on valtakunta ja voima
ja kunnia ikuisesti. Aamen”.
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