
Jumala on täydellisesti varustanut
uskovat rukoilemaan:

• Pyhä Henki vaikuttaa meissä ru-
kousta ja johdattaa rukoustamme.

• Pyhä Henki jopa antaa meille ru-
kouskielen, sanat suuhumme, jotta 
voimme kommunikoida Jumalan 
kanssa  hengellämme ja rukoilla oi-
keiden asioiden puolesta ohi ym-
märryksen ja tiedon rajojen.

MITÄ ON KIELILLÄPUHUMINEN 

Ylijärjellistä puhetta

• Ei järjetöntä, mielivaltaista puhet-
ta, vaan se ylittää järkemme. 

• Kielilläpuhumisen syntymekanismia 
ei voi selittää. Puhuja ei itsekään 
tiedä, miten puhe syntyy. Hän     
pystyy toteamaan vain, että se on 
Pyhän Hengen antama hengellinen 
lahja ja kyky.

Kielilläpuhuminen on 
itselle tuntemattoman kielen  
sujuvaa puhumista rukous- tai 

profetointitilanteessa ylijärjellisellä, 
Pyhän Hengen mahdollistamalla tavalla.

 
Kielilläpuhuja kommunikoi 

Jumalan kanssa hengellään, 
ei ymmärryksellään.

RUKOUS HENGESSÄ

Rukous Hengessä kielillä puhuen 

Jumala on mahdollistanut rukouksen, jossa Hän itse Pyhän Hengen 

kautta antaa meille rukouksen kielen ja sisällön

• Paavali jakaa rukouksen
— ymmärryksellä tapahtuvaan 
(rukoilija itse tuottaa ja ymmärtää 
puheensa)
— hengessä tapahtuvaan 

“Minun on rukoiltava hengelläni, mutta 
minun on rukoiltava myöskin ymmär-
rykselläni; minun on veisattava kiitosta 
hengelläni, mutta myöskin ymmärryk-
selläni.” 1 Kor. 14:15 - Tekstiyhteys 
osoittaa, että “hengellä rukoileminen” 
tarkoittaa kielilläpuhumista.

Kumpikin, rukous niin hengessä 
kuin ymmärryksellä, on Pyhän Hen-
gen vaikuttamaa ja johdattamaa.

Kielilläpuhuminen tuo rukouselä-
mään konkreettisella tavalla yli-
luonnollisen ulottuvuuden 

• Kielilläpuhuminen on jo kokemuk-
sena sykähdyttävä. Puhuja saa 
kokea, miltä tuntuu puhua esim. 
jotain sävelkorkeusvaihteluille pe-
rustuvaa kieltä, ja miten sen ään-
teet syntyvät. 

• Henkilö, joka ei normaalisti osaa 
ääntää toista kieltä, pystyy siihen 
kielillä puhuessa.

• Kielilläpuhuminen kuulostaa sa-
malta kautta maailman.
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Mitä Hengessä puhutut kielet ovat?

• 1 Kor. 14:2: Kielillä puhuva ei puhu ih-
misille, vaan Jumalalle; ei häntä näet 
kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu sa-
laisuuksia hengessä. 
Tämä viittaa siihen, että Pyhän 
Hengen antamaa kieltä ymmärtää 
vain Jumala – henkivallatkaan eivät 
ymmärrä sitä, eli se ei voisi olla 
olemassaoleva kieli.

• Raamattu ja kokemus osoittavat, 
että rukouskieli voi olla myös jotain 
olemassaolevaa kieltä: ”Eivätkö 
nämä kaikki, jotka puhuvat, ole gali-
lealaisia? Kuinka me sitten kuulemme 
kukin sen maan kieltä, jossa olemme 
syntyneet?  Apt. 2:6-8

• Emme tiedä koko kuvaa Hengen 
antamista kielistä.

Kielilläpuhumisen tehtävät

Merkki
• Mark. 16:17-18: Nämä merkit seuraavat 

niitä, jotka uskovat: minun nimessäni 
he -- puhuvat uusilla kielillä.” Jee-
sus puhui samalla asioista, jotka 
jatkuisivat maailman loppuun ja 
ääriin asti. Kielilläpuhuminen on 
yleinen, kaikkialla voimassa oleva 
merkki, joka seuraa uskovia.

• Merkki Jumalan yliluonnollisesta 
toiminnasta, joka vahvistaa juliste-
tun sanan

• Merkki Pyhän Hengen kasteesta: 
Uudessa testamentissa ei ole ku-
vausta Pyhän Hengen kasteesta 
ilman näkyvää kielilläpuhumisen 
merkkiä.

Jumalan ylistäminen: Kielilläpuhuja 
tuo esiin Jumalan kunniaa ja tekoja
• he kuulivat heidän puhuvan kielillä 

ja ylistävän Jumalaa. Apt. 10:46 

• minun on veisattava kiitosta hen-
gelläni 1 Kor. 14:15-16

Oma hengellinen rakentuminen

• Kielilläpuhuminen on hengellistä 
toimintaa, Pyhän Hengen ja ih-
misen hengen yhteistyötä.  Kielillä 
puhuva harjoittaa henkeään ja ra-
kentaa itseään (1 Kor. 14:4) 

• Kielilläpuhuminen tuo rukoukseen 
uusia mahdollisuuksia, jotka vah-
vistavat hengellisesti. On helpompi 
rukoilla pitkään, ja viipyminen Ju-
malan edessä vahvistaa henkeä.

• Kielilläpuhuminen antaa mahdol-
lisuuden kommunikoida Jumalan 
kanssa tavalla, jota tietomme tai 
oma ilmaisukykymme ei rajoita.

• Henkilökohtainen kielilläpuhumi-
nen on tarkoitettu kaikille us-
koville, kaikki tarvitsevat sitä. 
Apostolit menivät varta vasten 
matkankin päähän rukoilemaan, 
että uskoontulleet täyttyisivät Py-
hällä Hengellä ja puhuisivat kielillä 
(Apt. 8). - Teille ja teidän lapsillenne 
tämä lupaus on annettu ja kaikille, 
jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, 
meidän Jumalamme, kutsuu. Apt. 2:39

Selitettynä profeetallisen sanoman 
ym. Hengen ilmoituksen esilletuonti

• Jos tulisin luoksenne kielillä puhuen, 
mitä minä teitä sillä hyödyttäisin, ellen 
puhuisi teille ilmestyksen tai tiedon tai 
profetian tai opetuksen sanoja? 1 Kor. 
14:6

• Rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että 
hän taitaisi selittää. 1 Kor. 14:12-13

• Julkinen, profeetallinen kielilläpu-
huminen eroaa yksityisestä siten, 
että se ei ole vain itseä ja Jumalaa 
vaan toisia varten. 



• Paavalin armolahjaluettelon kie-
lilläpuhuminen (1 Kor. 12) tarkoit-
taa tätä yhteiseksi hyödyksi tapah-
tuvaa kielilläpuhumista ja palvelua 
seurakunnassa. Kaikki eivät puhu 
tällä tavalla kielillä.

Esirukous – erittäin tärkeä tehtävä

• Room. 8:27: Henki rukoilee Ju-
malan tahdon mukaan pyhien 
edestä.

• Kielilläpuhuminen tuo esirukouk-
seen uuden ulottuvuuden: Pyhä 
Henki auttaa meitä heikkoudes-
samme ja itse antaa meille niin 
rukousaiheet kuin sanat. 

• Kielillärukoileminen mahdollistaa 
sen, että tärkeät, ajankohtaiset 
tarpeet, joista emme tiedä, saa-
vat osakseen Jumalan tahdon mu-
kaista rukousta oikealla hetkellä.

MILLAISTA KIELILLÄ RUKOILEMINEN ON?

Kielilläpuhuja hallitsee puhettaan

• “Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen“ 
“Minun on rukoiltava hengelläni--” 
1 Kor. 14:14-15

• Kristillisessä kielilläpuhumisessa 
on olennaista, että rukoilija puhuu 
itse ja hallitsee puhettaan, vaik-
kei ymmärrä sitä. 

• Puhe-elinten käyttäminen on ih-
misen osuus. Äänteiden muodos-
tus ja merkityssisältö ovat Hengen 
vaikuttama yliluonnollinen osuus.

• Puhuja käynnistää puheen ja 
ylläpitää sitä omasta tahdostaan. 
Pyhä Henki ei pakota puhumaan. 

Kielilläpuhuminen tapahtuu tietoi-
sessa valvetilassa, ei hurmoksessa

• Kristillinen kielilläpuhuminen 
eroaa täysin pakanauskontojen 
hurmoksellisista kielilläpuhumis-
ilmiöistä. Valitettavasti v. 1992 
käännös käyttää harhaanjohtavaa 
uudissanaa “hurmoskieli”, joka ei 
vastaa alkukielen ilmaisua “kieli”. 
(1 Kor. 14:19).

Ihmisen mukanaolo 
Jumalan suunnitelmissa rukoilijana 

on niin tärkeää,
 että Jumala jopa on valmistanut ja 

mahdollistanut rukouksen, 
jossa HÄN ITSE HENKENSÄ KAUTTA 
ANTAA MEILLE NIIN RUKOUSAIHEET 

KUIN RUKOUKSEN SANAT
— ilman että itse ymmärrämme, 

mitä rukoilemme! 
Riittää, että annamme 
itsemme välikappaleiksi
tällaiseen rukoukseen.



• Erottuu lauseita, toistuvia sanoja 
ja lausekkeita, kieliopillisia merki-
tysyksiköitä, esim. päätteitä.

• Järjestelmällisyyden vuoksi sel-
keästä kielilläpuhumisesta kuu-
lee heti, ettei se ole hurmoksel-
lista merkityksettömien tavujen 
yhdistämistä, vaikka näin joskus 
väitetään. 

Rukouskieli on usein tavallista puhetta 
soljuvampaa ja sujuvampaa
• Puheen tuottoa ei rajoita sisällön 

miettiminen. Kielillä on helpompi 
puhua kuin tavallisella kielellä ja 
paradoksaalisesti usein helpompi il-
maista itseään rukouksessa, vaikkei 
ymmärrä sisältöä! 

• Kielillä rukoillessa voi kokea, kuin-
ka puheeseen tulee joskus erityistä 
Hengen vaikutusta ja auktoriteet-
tia. Puheen voima tuntuu käsinkos-
keteltavalta, ja rukous liikkuu 
vaivatta ja suurella varmuudella 
alueella, jota rukoilija ei tunne. 

• Rukoilija voi valita, milloin puhuu 
omaa kieltään, milloin rukouskieltä. 
Hän voi avata suunsa puhuakseen 
kielillä aivan kuin äidinkielellään 
tai osaamalaan vieraalla kielellä. 

• Kielilläpuhuminen on mahdollista 
missä tahansa tilanteessa, jossa voi 
puhua muutakin kieltä. Rukoilija 
voi lopettaa sen milloin haluaa.

Kielilläpuhuminen ei edellytä erityistä 
tunnetilaa, kuten ei muukaan puhe. 
• Se ei ole autuaassa tunnekuohussa 

solmuun mennyttä ekstaattista 
soperrusta.

• Koska kielilläpuhuja hallitsee omaa 
puhettaan, Paavali varoittaa seu-
rakuntalaisia käyttäytymästä ko-
kouksissa ikään kuin puhe ei olisi 
hallittavissa. Ulkopuoliset voivat 
saada vaikutelman, että nämä yh-
teen ääneen rukouskieltä puhujat 
“ovat järjiltään” (1 Kor.14:23)

Yleensä yksi peruskieli, mutta säännöl-
lisiä kieliä voi olla myös useampi.
• Kielet voivat vaihtua ajan kuluessa.

Joissakin tilanteissa rukoilija saat-
taa puhua aivan uutta kieltä.

Rukouskieli on selkeää ja kaikilla tasoil-
la järjestelmällistä 
• Sanastoltaan vaihtelevaa, ääntä-

mykseltään selkeää. 
• Sävelkorkeus ja äänenvoimakkuus 

vaihtelevat kuten normaalisti.
• Äännejärjestelmä: tietty valikoima 

merkityksellisiä äänteitä. Järjes-
telmässä voi tunnistaa yhtäläisyyk-
siä jonkin tunnetun kielen kanssa. 

• Ääntäminen säännönmukaista: Sa-
man kielen äänteet noudattavat 
tiettyä ääntämistapaa ja pysyvät 
samanlaisina.

Vain kielillä 
puhuessamme 
voimme kokea 

tällaista välikap-
paleena oloa, 

kun Pyhä Henki 
johtaa rukouksen

ilmaisua ja sisältöä. 

Jumalan Henki itse 
rukoilee ja puhuu

 kauttamme!


