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Jumalan vastaus esirukoukseen 

Kun Aabraham joutui kohtaamaan sen tosiasian, että Sodoma hävitettäisiin, hän ei 

heti lähtenyt mukaan "Tuhotkaa Sodoma"-villitykseen, vaan sen sijasta hän meni 

Herran eteen ja rukoili armoa kaupungille. Aabrahamin rukous on hyvä oppitunti 

meille siitä, minkä vaikutuksen armollisuutta huokuva esirukoilija tekee Jumalan 

sydämeen. 

Haluankin katsoa syvälle Jumalan sydämeen sen kautta, minkälaisena se nousee esiin 

Herran ja Aabrahamin ajatustenvaihdossa. 

Kun katsomme Aabrahamin rukousta, huomaamme, mikä valtava voima on 

lahjoitettu meille esirukouksessa. Ja mikä se onkaan? Jumala etsii syytä olla 

armollinen, syytä viivyttää tuhoa tai peräti keskeyttää vihansa purkaus. Emme saa 

vähätellä tätä periaatetta, sillä siihen kätkeytyy myös toivo oman kansamme puolesta. 

Myötätuntoinen esirukous antaa syyn Jumalan armolliseen viivyttelyyn. 

Katsotaanpa, mikä oli alkujaan Herran reaktio Sodoman syntiin. Ensiksi hän kertoi 

palvelijalleen Aabrahamille, mitä hän aikoi tehdä. Miksi? Eikö paha ollut tarpeeksi 

pimeää, että se ansaitsi tulla pyyhkäistyksi pois? Kyllä pahuus pursui Sodomassa 

niin, että se ansaitsi Jumalan vihan. Mutta Jumala ei kertonut Aabrahamille uhkaavaa 

tuomiota sitä varten. Ei Herra kertonut tulevista tapahtumista palvelijalleen vain, jotta 

hän saisi häneltä asiasta kritiikkiä, vaan jotta Aabrahamilla olisi tilaisuus rukoilla 

armoa. Muistakaamme, että Jumala iloitsee armosta (Miika 7:8) ja "en minä tahdo, 

että jumalaton kuolee" (Hes.33:11). Herra etsii aina mahdollisuuksia armonsa 

osoittamiseen. Ottakaamme siis huomioon, millä tavalla Aabraham lähestyi 

Kaikkivaltiasta: 

Abraham astui lähemmäksi ja kysyi: "Aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä 

jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on viisikymmentä hurskasta. Tuhoaisitko 

sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden viidenkymmenen oikeamielisen 

vuoksi, jotka siellä asuvat? On mahdotonta, että surmaisit syyttömät yhdessä 

syyllisten kanssa ja että syyttömien kävisi samoin kuin syyllisten. Ethän voi tehdä 

niin! Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein?"1.Moos.18:23-25. 

Huomaa siis, että Aabraham ei rukoillut siitä lähtökohdasta, että olisi ollut vihainen. 

Hän ei sanonut: "Nyt on tullut aika tappaa nuo turmeltuneet ihmiset!" Aabrahamin 

sielussa ei ollut yhtään sormella osoittelevaa kostonhimoa. Jollakin tavalla olemme 

päätyneet uskomaan, että vakaumuksellisten kristittyjen tulee olla vihaisia. Aabraham 
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ei tehnyt myönnytyksiä Sodoman paheellista menoa kohtaan, mutta hän pidättyi 

kaikesta lihallisesta reagoinnista. Hän ei toden totta rukouksissaan koskaan maininnut 

mistään, mikä Sodomassa oli vialla. Hän päinvastoin vetosi Herran armoon ja 

uskollisuuteen. 

Tämä on elintärkeää huomata, sillä Jeesus sanoi: Jos olisitte Abrahamin lapsia, te 

myös tekisitte Abrahamin tekoja. Joh.8:39. Aabrahamin esirukous Sodoman puolesta 

kuuluu hänen huomattavimpiin tekoihinsa. Siinä hän rukoili maailman kaikkein 

turmeltuneimman kaupungin puolesta!  

Aabraham siis tunnusti ensin Herran oikeudenmukaisuuden, sitten hän vetosi Herran 

armoon. Entä jos kaupungissa on viisikymmentä vanhurskasta; aiotko hukuttaa 

heidät etkä säästä paikkaa siellä olevain viidenkymmenen vanhurskaan tähden? 

1.Moos.18:24. 

Herra tiesi hyvin, että olisi väärin tuhota hurskaat yhdessä jumalattomien kanssa. 

Aabrahamin rukous ei siis antanut Herralle mitään uutta tietoa. Mutta elämän luonne 

maan päällä on tällainen: Jumala tekee yhteistyötä ihmisen kanssa rakentaakseen 

tulevaisuuttamme, ja siinä prosessissa, jossa todellisuus määritellään, Jumala aina 

varaa mukaan myös armon vaihtoehdon. Toisin sanoen hätärukous pelastuksen 

saamiseksi ampaisee suoraan armon ovelle ja astuu sisään Jumalan sydämeen. Se ovi 

ei ole koskaan kiinni, etenkään nyt, kun meillä on Ylimmäisenä pappina Jeesus 

Kristus, joka istuu armon valtaistuimella taivaassa (Hepr.8:1). Se pysyy avoinna 

jatkuvasti, aina kun rukoilemme. 

Huomaathan, kuinka Herra vastasi Aabrahamin armoa anovaan vetoomukseen: "Jos 

löydän Sodoman kaupungista viisikymmentä vanhurskasta, niin minä heidän tähtensä 

säästän koko paikan". 1.Moos.18:26. 

Kuinka Jumalan armon totuus lyökään korville niitä, jotka niin kiireesti tuomitsevan 

oman kansansa! Hämmästyttävää kyllä, Herra lupasi säästää koko Sodoman, jos hän 

löytäisi sieltä 50 hurskasta. Nyt pitää muistaa, että heprean sana "säästää" merkitsee 

enemmän kuin vain "jättää tuhoamatta". Se merkitsee myös "antaa anteeksi". Tämä 

on merkittävä ilmoitus elävästä Jumalasta. Hän voi minimoida, viivyttää ja jopa 

peruuttaa tuomionsa niin kauan kuin Kristuksen innoittama esirukous toimii syntisten 

puolesta! 

Kerran toisensa jälkeen toistuu läpi kirjoitusten, että Herra julistaa aina oman 

luonteensa ominaisuuksia: hän on "hidas vihaan, hänen hyvyytensä on suuri" 

(2.Moos.34:6). Uskommeko tähän? Tämä tapahtuu juuri silmiemme alla, kun luemme 

tätä Jumalan sanaa. Hän kertoo meille avoimesti, että kourallinen hurskaita ihmisiä, 

jotka asuvat siellä täällä jossain kaupungissa, voivat säästää sen kaupungin Jumalan 

tuhovimmalta. 



Aabraham tunsi Jumalan rakkauden. Hän oli Jumalan läheinen ystävä. Aabrahamilla 

oli oikeastaan hyvin selkeä kuva Jumalan luonteesta, joka perustui hänen omiin 

kokemuksiinsa. Tämä rukoileva patriarkka oli nähnyt Kaikkivaltiaan siunaavan 

häntä, suovan rikkautta ja antavan anteeksi, joten hän painosti Jumalaa 

armollisuuteen aina sietorajan kynnykselle asti. 

Entä jos siellä on neljäkymmentä? 

Herra lupasi säästää kaupungin niiden neljänkymmenen tähden. 

Aabraham tinki vielä: entä kolmekymmentä? 

Hän säästäisi sen kolmenkymmenen hurskaan takia. 

Entä kaksikymmentä? 

Viimein hän tyytyi Herran lupaukseen säästää kaupunki, jos sieltä löytyisi vaivaiset 

kymmenen vanhurskasta. Jumalan vaakakupissa on toisella puolen viha ja toisella 

armo. Laitapa Sodoman kaupungin kaikki synnit ja vääryydet toiseen vaakakuppiin. 

Vaaka kallistuu kohti vihaa, kun kokonaisen kaupungin villinä rehottava pahuus 

painaa sitä. Olettakaamme, että Sodomassa oli 200.000 kelvotonta ihmistä. Se painaa 

paljon toisessa vaakakupissa. Asetapa sitten toiseen vaakakuppiin kymmenen 

hurskasta ihmistä. Kun heidät lasketaan vaakakuppiin, vanhurskaiden hengellinen 

painoarvo, vaikkakin heitä on vain kymmenen, kääntää vaa'an kohti armoa! 

Jumalan vaa'assa vanhurskasten paino on reilusti suurempi kuin jumalattomien 

ihmisten pahuus. Tästä saatamme tehdä sen löydön, jota etsimme rukouksen kautta 

Jumalan sydämestä: Herra säästäisi syntisen Sodoman (ja antaisi sille anteeksi) kaikki 

sen rikollisjoukkiot ja väkivaltaiset homot vain siksi, että sen keskellä asuu 

kymmenkunta hurskasta ihmistä! 

Entä sinun yhteisösi? 

Ajatellaanpa sinun kotipaikkakuntaasi. Löytyykö teidän keskeltänne kymmenen 

hurskasta? Mietipä omaa asuinaluettasi. Luuletko, että sieltä löytyisi sata ihmistä, 

jotka rukoilevat ja vetoavat Jumalaan armon saamiseksi? Entä koko kansaa ajatellen? 

Luuletko, että löytyisi 10.000 ihmistä, jotka rukoilevat maasi puolesta? Jumala sanoi, 

että hän säästäisi Sodoman, jos siellä olisi kymmenen hurskasta. Mitä luulet, 

säästäisikö Jumala sinun kansasi, jos sen keskeltä löytyisi 10.000 hurskasta ihmistä? 

Asuin suurkaupunkialueella Yhdysvalloissa, jossa oli asukkaita n. 200.000. Voisin 

luetteloida nimeltä koko joukon hurskaita ihmisiä, mukaan lukien pastoreita, 

esirukoilijoita, nuorisotyöntekijöitä, mustia, valkoihoisia, espanjalaisperäisiä, 

alkuperäiskansoihin kuuluvia, Aasiasta muuttaneita amerikkalaisia, kristittyjä 



liikemiehiä, äitejä, isiä, uskovia teinejä, rukoilevia isoäitejä, sihteereitä, poliiseja ja 

niin edelleen, ihmisiä jotka elävät siellä - heitä on paljon enemmän kuin ne 

kymmenen vanhurskasta, joita olisi tarvittu Sodoman säästämiseen. Siellä on todella 

monia, jotka välittävät omasta kaupungistaan. 

Ajattele omaa seurakuntaasi ja kotikaupunkisi laajempaa seurakuntaverkostoa. Eikö 

sieltä löydykin vähintään kymmenen kunniallista ihmistä, jotka vilpittömästi kantavat 

huolta omasta paikkakunnastaan ja jotka haluavat, että Jumala lähettäisi sinne 

herätyksen? Muistamme, että Herra lupasi säästää Sodoman, jos sieltä löytyisi 

vaivaiset 10 kunnollista. 

Minun vetoomukseni kohdistuu tässä saarnassa siihen, että sinä kykenisit näkemään 

itsesi niiden joukossa, jotka seisovat muurin aukossa paikkakuntasi puolesta. Etsi 

käsiisi muita paikkakuntasi ihmisiä, jotka voisivat rukoilla yhdessä kanssasi. 

Rukouksen voima voi vapauttaa armon hyökyaallon, joka voi sinun asuinalueellasi 

kaataa linnoituksia ja päästää vangittuja vapauteen. 

Lopuksi: älkäämme antako periksi ja salli yhteisöjemme joutua alttiiksi helvetin 

voimille. Jumala on voimallinen asettamaan moraalinormeja pahuuden voimia 

vastaan. Ja toden totta hän sanoo etsivänsä miestä, joka seisoisi muurin aukossa, että 

hän ei saattaisi maailmaa perikatoon. Haluatko sinä olla sellainen ihminen? 

Ymmärräthän, että meidän hengellisyytemme mitataan siinä, kuinka Kristuksen 

kaltaisia meistä tulee, ei siinä, miten vihaisia osaamme olla syntisiä kohtaan. Meidän 

tavoitteemme ei saa olla ihmisten tuhoaminen, vaan heidän pelastamisensa. 

Herra, anna anteeksi, että olen väheksynyt rukouksen voimaa. Anna anteeksi, että 

olen aliarvioinut sinun intoasi tuoda esiin armosi osoituksia. Herra, anna minun olla 

yksi niistä, jotka eivät koskaan lakkaa huutamasta puoleesi armoa anoen. Herra, 

auta että en anna kuuliaisuuteni perustua mihinkään näkyvään tai kuultavaan, vaan 

sinun armosi ilmestymiseen. Anna minun rakentaa elämääni aina sinun varaasi. 

Aamen! 

Francis Frangipane 
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