
Pietari vapautuu vankilasta – rukouksesta 
Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/ 

 

Johdanto:  

Mikä on suurinta ja voimakkainta maailmassa? (kysy lapsilta) 

Oppilaat saivat piirtää, mikä on mielestään suurinta ja voimakkainta maailmassa. Eräs piirsi salaman ja ukko-

sen, toinen kosken, mutta eräs piirsi pienen pojan vuoteensa vierelle polvilleen. Opettaja ihmetteli tätä ja 

kysyi piirtäjältä, mitä tämä tarkoitti. Poika selitti, kuinka hänen isänsä on sotavankina ja kuinka hän joka ilta 

rukoilee, että Jumala suojelisi ja auttaisi isää ja johtaisi hänet kotiin. Poika sanoi, että Jumala on voimakkain 

ja suurinta maailmassa on rukous, joka saa Jumalan toimimaan. 

 

Kun sä rukoilet, uskotko oikeesti saavasi sen, mitä rukoilet? 

Sitä voit tänäänkin miettiä, kun sukelletaan tämän päivän raamatunkohtaan… 

 

Kuva1 

Raamatussa kerrotaan miehestä, jonka kuningas Herodes pani vankilaan, sidotti kaksiin kahleisiin ja määräsi 

16 sotilasta vartioimaan häntä. Kuka tämä mies oli ja miksi hän jouti vankilaan?  

 

Hän oli Jeesuksen opetuslapsi Pietari, joka oli vankilassa siksi, että hän kertoi ihmisille Jeesuksesta; Useita 

vuosia jo sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen.  

 

Kuningas Herodes oli jo aiemmin käskenyt pahoinpidellä monia Jeesukseen uskovia. Hän myös tapatti yhden 

Jeesuksen opetuslapsen, Jaakobin. Herodes huomasi, että näin hän sai juutalaisten suosiota ja päätti hankkia 

sitä suosiota lisää, siksi Pietari oli vankilassa odottamassa tuomiota, kenties hänetkin tapettaisiin. Herodes 

päätti varmistaa, ettei mikään menisi pieleen ja laittoi 16 sotilasta vartioimaan Pietaria. 

 

Mitä teki seurakunta, toiset Jeesukseen uskovat, samaan aikaan kun Pietari oli vangittuna? 

 

Kuva 2 

He rukoilivat. Apt. 12:5 Seurakunta luotti edelleen kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vaikka Jumala olikin sallinut 

yhden heistä kuoleman.  

 

Mitä, jos sinä rukoilet jonkun tärkeän ihmisen puolesta, että hän paranisi ja hän ei paranekaan? Tarkoittako 

se, että Jumala ei ollut tarpeeksi voimakas?  Ei.  

*Jumala ei oo luvannut, ettei sulla olisi vaikeuksia. Mutta Hän on luvannut olla tukenasi vaikeuksissa.   

*Jumala ei ole luvannut, ettet koskaan tarvitsisi apua. Mutta Jumala on luvannut aina auttaa sinua.   

*Elämässä on pelottavia asioita, mutta Jumalan omana on niin turvallista, ettei sun tarvitse pelätä yhtään 

mitään.  

 

Pietarin ollessa vankilassa seurakunta, Jeesukseen uskovat, rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. 

Kun tuli ilta ja yö, he edelleen jatkoivat rukoustaan, eivätkä nukkuneet. 

 

Jos sinulle on tapahtumassa jotain jännittävää seuraavana päivänä, saatko helposti unta? (ennen syntymä-

päivää, retkeä tai tulossa harvinaisia vieraita) Jaakob oli tapettu ja juutalaisten toiveissa oli, että niin käy myös 

Pietarille. Mitäs luulet, että Pietari teki vankilassa, edellisenä yönä, kun seuraavan päivänä hänet viettäisin 

tuomioistuimeen eteen ja kerrottaisi saako hän elää vai ei? 

 



Pietari nukkui, Hän nukkui siitä huolimatta, että oli sidottu kaksilla kahleilla ja hänen molemmilla puolillaan 

oli sotilas. Montakos niitä vartioita oli yhteensä? 16. Pietari nukkui siitä huolimatta, että yö olisi todennäköi-

sesti hänen viimeisensä tässä elämässä. Miten hän saattoi nukkua? 

 

Kaikkea hallitsevan kaikkivaltiaan Jumalan omana on niin turvallista, että voit nukkua vaikka vankilassa. Psal-

missakin sanotaan, että ”Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä Herra yksin olet suojani, minä saan elää 

turvassa.” Ps 4:9  

 

Kuva3 

Pietarin nukkuessa, keskellä yötä, tapahtui jotain kummallista. Pietari heräsi siihen, että joku tönäisi hänet 

hereille ja ympärillä loisti kirkas valo. Se oli enkeli, joka sanoi Pietarille: ”Nouse kiireesti” ja samalla kahleet 

putosivat Pietarin käsistä. Enkeli käski Pietarin laittaa vaatteet päälle ja kengät jalkaan. Kun Pietari oli saanut 

ne puettua, enkeli antoi lisää ohjeita: ”Heitä viitta hartioillesi ja seuraa minua.” 

 

Kuva4 

Pietari seurasi enkeliä tajuamatta kaiken olevan totta. Hän luuli näkevänsä näyn. Ensin ohitettiin yksi sotilas-

vartio, sitten toinen ja sitten he tulivat rautaportillekin, joka aukeni itsestään. Siitä portista kulkien he pääsi-

vät vankilasta pois, kaupungille. He kulkivat kujaa pitkin, kunnes yhtäkkiä - enkeli oli poissa.  

 

Kuva5 

Keskellä katua Pietari tajusi: Apt 12:11 (näkyviin!) 

Pietari sai nähdä, että Jumala hallitsee kaikkea ja on kaiken yläpuolella. Ei Herodes eivätkä sotilaat pystyneet 

pitämään Pietaria kahleissa. Enkelit toimivat Jumalan käskyjen mukaan ja suojelevat Jeesukseen uskovia. Ei 

kukaan voinut tehdä Pietarille mitään, eikä voi tehdä sinullekaan, jos Jumala ei salli sitä. Jumalan sallimatta 

ei yksikään hiuskarva tipu sinun päästäsi. Muista se! 

 

Kun Pietari tajusi, että oli päässyt vapaaksi, hän mietti minne mennä. Mihin arvelet hänen suuntaavan kes-

kellä yötä?  

 

Kuva 6 

Hän suuntasi sinne, missä rukoilevat ystävät olivat koolla. He olivat koolla lukkojen takana. Talon ulkoportti-

kin oli lukossa. Pietari kolkutti oveen ja Rode-palvelustyttö tuli avaamaan. 

 

Kuva7 

Rode ei kerennyt avata ovea tai kurkistaa raosta, kuka portin takana oli. Hän tunsi Pietarin niin hyvin, että 

kun hän kuuli Pietarin äänen, hän tuli niin iloiseksi, että ryntäsi saman tien kertomaan ihmeestä toisille ja 

portti jäi avaamatta. Pietari jäi edelleen kolkuttamaan… 

 

Kuva8 

Rode ryntäsi sisälle taloon ja kertoi toisille: Portilla on Pietari! Ihmeellinen rukousvastaus! Hartaasti rukoile-

ville ihmisille rukousvastaus tuntui järjettömältä ja he sanoivat Rodelle: Oletko järjiltäsi? Oletko tullut hul-

luksi? Rukoilijoille se oli mahdoton ajatus, että Pietari oli oven takana, koska hänet oli vangittu. He ajattelivat, 

että on todennäköisempää, että Pietarin enkeli siellä kolkuttaa.  

 

Vaikka he koko ajan rukoilivat, että Jumala auttaisi Pietaria ja vapauttaisi hänet, niin sitten kun se tapahtui, 

niin ne ei uskonut siihen. Miten se on mahdollista? Niin, uskotko sä siihen, että Jumala vastaa sinun rukouk-

siisi? Tai uskallatko sä edes rukoilla Jumalalta suuria asioita? Ei se oo aina niin yksinkertaista meille ihmisille… 



Mut se on aina varmaa, että Jumala kuulee kyllä rukouksesi, ja hän vastaa niihin. Hän hallitsee kaikkea ja hän 

voi tehdä ihan mitä vaan. Jumalan toimintaa ei estä kuninkaat, ei sotilaat, ei rautaovet, ei yhtään mikään. 

Jumala toimii niin kuin Hänen hyvä tahtonsa on. Ja vastaa sinunkin rukouksiin, sellaisiinkin missä ei ihmisten 

mielestä ole mitään järkeä. Sullekin voidaan sanoa, että sä oot ihan hullu, ei Jumala sellaista tee. Mutta Ju-

mala tekee suuria asioita, tänäänkin. Ei yritetä itse tehdä Jumalasta pientä, ja määritellä mitä Jumala voi 

tehdä ja mitä ei. Annetaan Hänen olla Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Jumala, sillä sellainen Hän on. 

 

Niin… Pietari jatkoi kolkuttamista ja nämä ihmiset lopulta menivät avaamaan oven.  

 

Kuva 9 

Ystävät säikähtivät ja hämmästyivät niin, että Pietarin piti kädellään viitata heitä olemaan hiljaa, että hän 

pääsi kertomaan heille kuinka Jumala oli tuonut hänet ulos vankilasta. Pietari pyysi, että rukoilijat kertovat 

hänen vapautumisestaan muille seurakunnan väelle, jotka eivät olleet paikalla.  

 

Sitten Pietari jatkoi matkaa toiseen paikkaan. Vankilassa oli aamulla suuri hämminki, kun vartijat huomasivat 

vartioivansa tyhjää vankilaa, eivätkä he löytäneet Pietari mistään. Jumala oli tehnyt ihmeen. 

 

Sä, joka uskot Jeesukseen, olit minkäikäinen tahansa ja oli elämän tilanteesi mikä tahansa, rukoile, kerro 

kaikki ilosi ja murheesi, pyyntösi ja kiitoksesi Jeesukselle. Kaikki ne järjettömimmätkin asiat ja niin pienen 

pienet kuin suuren suuret asiat – Hän kuulee sua, rukoilit milloin ja missä tahansa ja Hän vastaa sulle – vaikkei-

kaan aina niin kuin sä tahdot.  (FIL 4:6> näkyviin) 

 

Kerro myös toisille, siitä kuinka Jumala on vastannut sun rukouksiin. Miksi kannattaa kertoa? Se vahvistaa 

muidenkin uskoa Jumalaan, joka on kaikkivaltias ja todellakin vastaa rukouksiin. 

 

 


