
K A I K K I E N  K A N S O J E N  R U K O U S H U O N E E K S I  /  R E V .  S U Z E T T E  H A T T I N G H  O P E T U S

“MINUN HUONEENI 
ON OLEVA KAIKKIEN 
KANSOJEN RUKOUKSEN 
HUONE” Jes. 56:7

 
Kuvittele temppelin piha-alue, jossa Jeesus käyttää 
ihmisille käsittämätöntä arvovaltaa ja alkaa kaataa ra-
hanvaihtajien pöytiä ja ajaa eläimiä ulos. Hän huusi 
kiihkeästi, mutta pyhässä vihassa: ”On kirjoitettu: 
’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta 
te teette siitä rosvojen luolan.” (Matt. 21:13.) Mikä 
ihmeellinen toteamus, kun todellisuudessa rahan-
vaihtajien TÄYTYI olla siellä palvelemassa kaukaa 
tulleita ihmisiä, joiden piti ostaa temppelikolikoita. 
Kyyhkyjen ja eläinten myyjien TÄYTYI olla siellä 
niitä varten, jotka halusivat uhrata mutta jotka eivät 
voineet tuoda omia eläimiään. Keitä sitten ne Jeesuk-
sen mainitsemat ’rosvot’ olivat? Meillä ei nykyään ole 
aineellista temppeliä, mutta sanoma pätee edelleen-
samoin kuin se hengellinen 
tilanne, josta Jeesuksen 
sanat kertovat.

Rosvot!

1. Rahanhimo, joka muutti 
toisille tarkoitetun siu-
nauksen omaksi hyödyksi.
Raha itsessään ei ole ongel-
ma, vaan rahanhimo. Ei ole 
väärin pitää taloudellisesti 
huolta perheestään. Mutta 
kun rahantarve tulle meidän ja jumalasuhteemme väli-
in, on aika tarkastella ja muuttaa tärkeysjärjestystään.

2. Jumalanpelon puute. He olivat aivan kaikkenpy-
himmän vieressä, mutta käyttivät silti vääriä vaakoja 
varastaakseen toisilta, ihan kuin Jumala ei näkisi tai 
tuomitsisi heitä. Minua ihmetyttää, miten jotkut usk-
ovat kadottavat jumalanpelon ja elävät synnin har-
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mailla alueilla, kun lukevat ja katsovat sellaista, mikä 
on epäpuhdasta, elävät väärissä suhteissa, ovat valheel-
lisia tai jopa ottavat Jumalalle kuuluvia varoja, tai kun 
he elävät väkivallassa, anteeksiantamattomuudessa ja 
valheessa ja silti istuvat Jumalan huoneessa ja kutsuvat 
itseään kristityiksi.

3. Keskittyminen väärin asioihin. Suurin käsky on edel-
leen: rakasta Herraa kaikesta sydämestäsi ja lähim-

mäistä niin kuin itseäsi. 
Mutta usein palvelutyöstä 
tulee liiketoimintaa, vai-
kka sen pitäisi palvella 
toisia! Ihmiset sanovat 
usein: ”Olet kadottanut 
ensi rakkautesi.” Tiesit-
kö, että ”ensi rakkauden 
menettäminen” (Ilm. 
2:4) tarkoittaa kreikan 
kielessä sitä, että on kes-
kittynyt väärään asiaan. 
Se ei tarkoita, että on 

luopunut Jumalasta, vaan että on keskittynyt väärään 
asiaan. Mihin sinä keskityt? Herätykseen, läpimur-
toon, perheeseen, uusiin ulottuvuuksiin? Mikä muu 
täyttää rukousaikasi kuin Isän palvonta, joka kumpuaa 
rakkaudesta ja kiitollisuudesta, kun hän pelasti sielusi 
ikuiselta helvetiltä ja vapautti sinut? Ole varuillasi: se, 
mikä täyttää rukouksesi, on se, mihin keskityt.



oastaan niihin. En pidä kipuja ja tarpeita vähäpätöis-
inä, mutta jos emme rukoile minkään muun puolesta, 
niistä voi tulla ”epäjumala” (Matt. 6:25–32). Onko 
väärin pyytää? Ei tietenkään. Mutta on hyvä miettiä, 
minkä rukoilemiseen käyttää kaikkein eniten aikaa. 
Keskity siihen, mikä on tärkeintä. Olisiko aika alkaa ki-
ittää, vaikka vastausta ei vielä näy, sanoa Jumalalle, että 
luotamme Hänen, ja alkaa ylistää Häntä siitä, että Hän 
hallitsee? ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva 
rukouksen huone’...” (Matt. 21:13). Ei opetuksen, saar-
naamisen, seminaarien, kokoussarjojen tai edes ylisty-
skokousten huone, vaan sitä on kutsuttava KAIKKIEN 
KANSOJEN RUKOUSHUONEEKSI! Heti, kun Jee-
sus oli puhdistanut temppelin, sairaat ja rammat tulivat 
hänen luokseen, keskellä temppeliä! Ihmeitä tapahtui! 
(Matt. 21:14.) Uskallammeko me sanoa: “Puhdista 
huoneesi ja keskity oikeisiin asioihin, niin ihmeet 
alkavat virrata?” Minä sanoisin ”KYLLÄ”, sillä mikään 
ei ole muuttunut. JEESUS KRISTUS ON SAMA 
EILEN, TÄNÄÄN JA IKUISESTI (Hepr. 13:8).  
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4. Rukouksen puute. He olivat kaikkein pyhimmässä 
paikassa, temppelissä. Niin lähellä ja silti niin kau-
kana! Kyse ei ollut enää Jumalasta vaan heistä itsestään. 
Usein mekin toimimme sen mukaan, mitä itse halu-
amme, keihin haluamme tehdä vaikutuksen ja mitä 
itse tarvitsemme, emmekä toimi niin kuin tekisimme 
Herralle sen, mikä on Hänen sydämellään ja mitä Hän 
haluaa – tai edes pelkästä kiitollisuudesta!

Mitä Herra sitten haluaa?

Että meitä, HÄNEN TEMPPELIÄÄN (1. Kor. 6:19), 
kutsuttaisiin ”kaikkien kansojen rukoushuoneeksi” 
( Jes. 56:7, 1933). Kyse ei ole aineellisista rakennuk-
sista, rukoushuoneista tai sijainnista, vaikka nekin ovat 
hyviä (Ap. t. 7:48). Ei, kyse on sinusta ja minusta! Kyse 
on päivittäisestä läheisyydestä Hänen kanssaan! Hu-
olehdimme niin monista asioista. Eikö Hän sanonut: 
”Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä 
me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Teidän 
taivaallinen Isänne TIETÄÄ kyllä, että te tarvitsette 
kaikkea tätä.” Mutta me murehdimme näitä asioita jat-
kuvasti. Rukouksemme ovat täynnä tarpeita, taisteluja 
ja toivomiamme muutoksia, ja joskus keskitymme ain-
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