
RUKOUS HENGESSÄ

Rukous ja Jumalan palveleminen
hengen uudessa tilassa

”RUKOUS HENGESSÄ” TARKOITTAA 
UUDESSA TESTAMENTISSA:

• Rukousta ja Jumalan palvelemista 
hengen uudessa tilassa  
-- palvelemme Jumalaa Hengen uudes-
sa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. 
Room. 7:6

• Rukousta Pyhän Hengen vaikutuk-
sesta ja Pyhän Hengen johdatuk-
sessa 
-- tehkää tämä kaikella rukouksella ja 
anomisella, rukoillen joka aika Hen-
gessä Ef. 6:18; 
-- rukoilkaa Pyhässä Hengessä. Juud. 
20-21

• Rukousta Pyhässä Hengessä kielillä 
puhuen 
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä 
täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla 
kielillä sen mukaan mitä Henki heille 
puhuttavaksi antoi. Apt. 2:4 

RUKOUS HENGEN UUDESSA TILASSA
- RUKOUS JA JUMALAN PALVELE-
MINEN HENGESSÄ JA TOTUUDESSA

Jeesus puhuu uudestisyntymisestä 
Hengestä ja muutoksesta, jonka Hä-
nen tekemänsä uusi liitto toisi Jumalan 
palvelemiseen ja rukoilemiseen: 
Tässä liitossa Jumalaa rukoillaan ja 
palvellaan  hengessä.

• “tulee aika ja on jo, jolloin totiset ru-
koilijat rukoilevat Isää hengessä ja to-
tuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita 
myös Isä tahtoo. 

• ”Jumala on Henki; ja jotka häntä ru-
koilevat, niiden tulee rukoilla hen-
gessä ja totuudessa.” Joh. 4:20-24 

Paavali kirjoittaa samasta asiasta:
  
• Jumala, jota minä hengessäni palvelen 

Room. 1:9
• joka on tehnyt meidät kykeneviksi ole-

maan uuden liiton palvelijoita, ei kir-
jaimen, vaan Hengen, 2 Kor. 3:6

Jumala on Henki - ja meillä on 
mahdollisuus rukoilla Häntä

   
-  Hänen omassa ulottuvuudessaan
   eli hengessä
-  Hänen Henkensä valtaamina ja 
   varustamina.

Jeesuksen tekemässä uudessa 
liitossa Jumalaa palvellaan ja 
rukoillaan uudessa olotilassa

- uudestisyntyneinä, hengessä.!
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RUKOUS HENGESSÄ: EI SIDOK-
SISSA AIKAAN EIKÄ PAIKKAAN

Rukouspaikka on uskovan henges-
sä. Jumalan Henki asuu meissä!

- Kun Jeesus kuoli, kaikkeinpyhimmän 
esirippu repesi. Jumalan kirkkaus pois-
tui sieltä, vanhatestamentillinen temp-
peli- ja uhripalvelus päättyi.

Nyt “temppelinä” (=Jumalan toi-
minnan ja ilmestymisen kanavana ja 
Hänen läsnäolonsa tukikohtana maail-
massa) ovat Jeesus ja uskovat: 

• Jeesus on temppeli: “Hajottakaa 
maahan tämä temppeli, niin minä 
pystytän sen kolmessa päivässä - hän 
puhui ruumiinsa temppelistä.” Joh. 
2:19-2

• Uskova on Pyhän Hengen temp-
peli. - te olette Jumalan temppeli 
ja Jumalan Henki asuu teissä. 1 Kor 
3:1

• Seurakunta, uskovien yhteys on 
temppeli ja Jumalan asumus: 

“apostolien ja profeettain perustuk-
selle rakennettuja, kulmakivenä itse 
Kristus Jeesus, jossa koko rakennus 
liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temp-
peliksi Herrassa; ja hänessä tekin 
yhdessä muitten kanssa rakennutte 
Jumalan asumukseksi Hengessä. Ef. 
2:19-22

Jumala on luomakunnasta riip-
pumaton ja meihin nähden niin 

”korkealla”, että oma sijaintimme ei 
ole ratkaiseva rukoillessamme. 

Jumala on Henki: kaikkialla läsnä-
oleva - tietoinen ja aktiivinen maail-
mankaikkeuden jokaisessa pisteessä.

• Rukous ja ylistys “temppelipalve-
luksena” ovat vain kuvakieltä, ne 
muistuttavat suitsutusta ym.  (Itse 
asiassa asia on niin päin, että suit-
sutus muistuttaa rukousta.) Ruk-
ous ei ole salaperäistä hengellistä 
temppelipalvelusta, on vain rukoi-
levia Jumalan lapsia.

Rukous hengessä ja välimatka

ETÄRUKOUS: Välimatka ei heikennä 
rukousta
• Epafras kävi vankilasta käsin ruko-

ustaistelua seurakuntien puolesta 
(Kol. 4), Paavali pyysi roomalaisia 
auttamaan häntä lähetysmatkojen 
taisteluissa rukouksin (Room. 15)

• Vaikka olisit ulkoisesti rajoitettu, 
voit rukoilijana 
olla 100% mukana 
Jumalan taisteluissa 
ympäri maailmaa!

Rukoilijan ei tarvitse tehdä 
jotain erityistä tai

 ponnistella päästäkseen 
Jumalan läheisyyteen. 

Hänellä on jo välitön yhteys ja 
läheisyys Jumalan lapseuden 

perusteella.



RUKOUS HENGESSÄ: 
MUOTOKIN ON YKSINKERTAINEN!
TÄRKEÄÄ ON HENGEN JOHDA-
TUS JA JUMALAN VOIMA

• Ei tarvita kaunopuheisuutta tai 
monimutkaisia sanoja. 
Kokeneenkin rukoilijan rukous voi 
olla aivan yksinkertainen: “Auta, 
Jeesus!”

• Hengessä rukoileminen ei perustu 
ihmisviisaudelle vaan on “Hengen 
ja voiman osoittamista”. 
Paavali pyrki tähän julistukses-
saankin: 
“Ollessani teidän luonanne minä 
olin heikkouden vallassa ja pelossa 
-- ja minun puheeni ja saarnani ei 
ollut kiehtovia viisauden sanoja, 
vaan Hengen ja voiman osoittamis-
ta, ettei teidän uskonne perustuisi 
ihmisten viisauteen, vaan Jumalan 
voimaan. (1 Kor. 2:2-5)

• Rukous hengessä ei ole vain jonkin 
asialle vihkiytyneen eliitin asia.  
Kuka tahansa uskova voi ja osaa 
rukoilla!

"Meidän on aina tarkattava, että rukoilemme Hengen 
johdatuksessa ja vältämme kaavoihin juuttumista."

"Ei ole mitään niin hengellistä, 
ettei se voisi muutua kaavamaiseksi! 

Tämä koskee erityisesti yksityistä rukousta."

MITÄ ON “HENGELLINEN”?

Hengellisyys on jotain, mikä kuuluu 
Jumalan omaan ulottuvuuteen.

Missä Herran Henki on, siellä on:

- VAPAUS pyhän elämän tavoitte-
lusta omin voimin
- VAPAUS ajan ja paikan rajoitteista
- VAPAUS kaavamaisuudesta
- JUMALAN tunteminen
- YKSINKERTAISUUS 
- JUMALAN VOIMA

KÄYTÄNNÖN OHJE 
RUKOUKSEEN HENGESSÄ: 

PIDÄ ASIAT YKSINKERTAISINA. 
Älä kuormita rukousta ja 
hengellistä elämää millään 
ylimääräisellä.

KÄYTÄ RUKOUKSEEN 
RIITTÄVÄSTI AIKAA. 
Näin voit sekä hoitaa esiruk-
ousvastuusi että rukoilla va-
paasti Hengen johdatuksessa.



LÄHIRUKOUS: Rukoilijan läsnäolo pai-
kan päällä armolahjojen toimimiseksi 

• Tietyissä tilanteissa rukoilijan läs-
näolo näyttää UT:ssa olevan olen-
naista, jotta Hengen antama ar-
moitus voi toimia.

• Apt. 8:14-15,17: Kun apostolit, jotka 
olivat Jerusalemissa, kuulivat, että 
Samaria oli ottanut vastaan Jumalan 
sanan, lähettivät he heidän luokseen 
Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan 
sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, 
että he saisivat Pyhän Hengen-- Silloin 
he panivat kätensä heidän päällensä, ja 
he saivat Pyhän Hengen. 

YHTEINEN RUKOUS vahvistaa rukouk-
sen henkeä
• Hengen läsnäolo on voimakkaam-

pi, kun rukoilemme yhdessä. 
Matt. 18:20: “missä kaksi tai kolme on 
kokoontunut minun nimeeni, siinä minä 
olen heidän keskellänsä.”

RUKOUS HENGESSÄ ON TÄYSIN 
HENGELLISTÄ TOIMINTAA: 
Ulkoiset asiat ovat vähemmän 
tärkeitä

• Meillä on Jeesus ja Hänen Henkensä 
kautta kaikki, mitä tarvitsemme – 
Siihen ei ole mitään lisättävää. 

• Jeesuksen persoonassa on hen-
gellisten asioiden ydin ja olemus. 
Hepr. 10:1 - laissa on vain tulevan hyvän 

varjo, ei itse asiain olemusta
• Uudessa testamentissa mainitaan 

vain joitakin ulkoisia toimintoja, 
jotka voivat tuoda rukoukseen 
lisäarvoa, selvimmin:
• Paasto - (Matt. 6:17) 
• Sairaiden voitelu öljyllä (Jaak. 

5.14) 
• Kätten päällepaneminen (Mark. 

16:18, 2 Tim. 1:6)

RUKOUS HENGESSÄ: VAPAATA 
KAAVAMAISESTA SISÄLLÖSTÄ

• Kaavoittunut rukoussisältö saattaa 
kahlita rukoilijaa. 

• Niinkin hyvä asia kuin esirukouslista 
voi muuttua rituaaliksi, joka käy-
dään läpi joka rukouksessa.
Listan tarkoitus on kuitenkin ennen 
kaikkea muistuttaa rukoilijaa tar-
peista ja jäsentää rukousta.

• Jos rukoukseen ei ole tarpeeksi ai-
kaa, se saattaa jäädä pelkäksi listan 
läpikäynniksi emmekä ehdi rukoilla 
vapaasti Hengessä.

Annetaan Hengen toimia 
vapaasti!

Pyhän Hengen valtuuttama ru-
koilja välittää  toisille armoituk-

sensa mukaan siunausta 
hengen maailmasta. 

Usein niissä tilanteissa lasketaan 
kädet rukoiltavan päälle.


