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Jeesus opettaa rukoilemaan, Luukas 11:1–13 –Isä antaa parasta
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto:
Osaatko rukoilla? Monesti voidaan ajatella, että en mä osaa rukoilla. Pitäis osata valita oikeat sanat, oikea tapa tai
paika. Vaikka niillä ei ole oikeesti väliä, voi joskus tuntua siltä, että ei oo sanoja rukoukseen. Rukoilemista voi myös
opetella.
Jeesuksen opetuslapsetkin pyysivät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan. Jeesus opetti useammankin kerran ja eri
yhteyksissä hän käytti erilaisia muotoja rukouksessa. Rukouksen ydin ei siis ole siinä, millä sanoilla rukoilet, vaan se on
yhteyttä Jumalaan; tärkeintä on se, että tahdot puhua Jumalan kanssa ja sulla on yhteys Häneen kunnossa. Voit puhua
hälle niin kuin ystävälle tai isällesi. Raamattu kehottaa useassakin kohdassa meitä rukoilemaan, yksi niistä on tämä:
Luuk. 11:9
Kuva 1
Jeesus opetti opetuslapsilleen mm. näin: (isot lukee: Luuk. 11:1-4)
Eka rukous? Isä, pyhitetty olkoon nimesi: Kuka on Isä? – Jumala. Ketkäs sitten lapsia? – Jumalan lapsia ovat ihmiset,
jotka uskovat Jeesukseen. Jos et oo vielä Jumalan lapsi, mutta tahtoisi, voit rukoillen pyytää, että Jumala, anna syntini
anteeksi ja ota minut lapseksi. Hän kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. Rukouksessa on kyse siitä, että lapsi puhuu
isälleen. Kun sä puhut sun isälle, mietitkö, että osaatko sanoa sanat oikeassa järjestyksessä ja tarpeeksi hienosti? Et.
Puhut aivan luontaisesti, niin kuin ne sanat suusta tulee. Joskus voi jännittää tai vähän pelottaakin, jos oot iloinen
joskus surullinen; kaikenlaisissa tilanteissa ja tunteilla, voit isälle puhua. Minkälaisia asioita puhut isälle? Kerrot kuulumisia, pyydät apua, kiität, arkipäiväisiä asioita, isompiakin ongelmia tai kysymyksiä, niitä, mitkä just sillä hetkellä on
mielessä. Samalla tavalla voit puhua Jumalalle, Taivaan Isälle.
Jumalan nimen pyhittäminen tarkoittaa Jumalan kunnioittamista ja sitä, että ettemme yritä muuttaa Jumalaa omien
toiveittemme mukaiseksi, vaan annamme Jumalan olla Jumala; juuri sellainen kuin hän on, erilainen kun me. Se on
oikeastaan Jumalan ylistämistä, Jumalalle kuuluu kaikki kunnia ja kiitos.
Toka rukous? Tulkoon sinun valtakuntasi:
Jumalan valtakunta on Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta, Jumala on elämämme hallitsija. Eli pyydämme, että ole Jeesus
läsnä elämässämme, asu meissä, hallitse ja johda meitä, vaikuta sinä sun tahtos mukaisia asioita.
Kuva 2
Kolmas rukous? Anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme:
Mitä muuta kuulu jokapäiväiseen leipään kuin ruoka ja juoma? Koti, vanhemmat, ystävä, koulu, terveys, kaikki mitä
tarvitset. Kaikki arkisetkin asiat on lahjaa Jumalalta. Jos Jumala ei pitäisi sinusta huolta, sinulla ei olisi perusasioitakaan.
Muistatko kiittää? Tuo rukouksessa Jumalalle kaikki pyyntösi ja tarpeesi pienimmästä suurimpaan.
Kuva 3
Neljäs rukous? Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa:
Syntisinä ihmisinä toimimme joka päivä vastoin Jumalan tahtoa, ajatuksin, sanoin ja teoin. Sen tähden tarvitset joka
päivä itse anteeksiantamusta eikä sinulla ole oikeutta kieltää anteeksiantamusta muiltakaan. Niin kuin Jumala on antanut anteeksi meille Jeesuksen tähden, meidän tulee antaa muille. Ilman Jeesuksen tuomaa anteeksiantamusta, ei
meillä olisi yhteyttä Jumalaan. Tunnusta siis Jumalalle se, mikä painaa ja saat uskoa kaiken anteeksi annetuiksi Jeesuksen tähden.
Kuva 4
Viides rukous? Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen:
On tärkeää rukoilla, että Jumala varjelisi sinua, kun elämääsi tulee koetuksia, ettet lankeaisi kiusauksiin ja toimisi vastoin Jumalan tahtoa, vaan voisit toimia sen mukaan, mitä Jumala tahtoo. Pyydä varjelusta synnistä ja kaikesta pahasta.
Jeesus opetti rukoilemaan Isää:
1. Ylistä ja kunnioita Häntä
2. Pyydä, että Jeesus olisi läsnä ja hallitsisi kaikkea
3. Kerro kaikki omat pyyntösi ja tarpeesi Jumalalle
4. Tunnusta syntisi
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5. Pyydä varjelusta synnistä ja kaikesta pahasta
Vastaako Jumala aina rukouksiin? Kyllä, mutta ei aina niin kuin me tahdomme.
Kuva 5
Liikennevalot! Kyllä, odota, ei. Jumala tietää mikä on parasta ja milloin.
Tarina kertoo pojasta, joka sai äidiltään aina kaiken, mitä halusi; äiti ei koskaan sanonut ”ei”. Pojalla oli myös välillä
hoitaja, jota äiti ohjeisti, että hänen pitää antaa pojalle kaiken, mitä hän halusi. Eräänä päivänä äiti kuuli toiseen
huoneeseen, kuina poika itki. Yhä uudelleen kuului lastenhoitajan ääni, joka sanoi ”ei.” Äiti huusi, että anna pojalle,
mitä hyvänsä hän tahtookin. Silloin lastenhuoneesta alkoi kuulua entistä suurempi kirkuna. Äiti meni katsomaan ja
näki, että se, mitä poika halusi, oli ollut ampiainen. Kun lapsi sai ampiaisen käsiinsä, se pisti häntä ja se sattui.
Onko ”ei” hyvä vastaus? On. Se, ettet saa sitä, mitä rukoilet, eli Jumala vastaa ”ei”, sekin on vastaus ja sun parhaaksesi.
Onko kokemuksia ”ei” –vastauksista?
Älä myöskään luovuta, jos Jumala ei heti vastaa. Voi olla, että joudut rukoilemaan monta päivää, viikkoa, kuukautta,
vuotta tai vuosikymmentä… Mutta hän vastaa! (onko kokemuksia ”odota” –vastauksista) Siitä Jeesus puhuu seuraavaksi. (isot lukee: Luuk. 11:5-7)
Kuva 6
Jeesus kertoi vertauksen liittyen siihen, miten Jumala vastaa. Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä
luo ja sanoo: ”Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjolla hänelle mitään.”
Tuohon aikaan kodit olivat pieniä ja siksi kylässä saattoi olla yksi uuni, jossa kylän asukkaat leipoivat leipänsä viikon
tarpeeksi. Leivät olivat ohuita, puolisen metriä halkaisijaltaan ja se annettiin kokonaan vieraalle, sen avulla syötiin
myös muita tarjolle asetettuja ruokia; se oli samalla ruokailuväline ja ilman sitä ei voinut syödä muutakaan.
Kertomuksen ystävä ei kysellyt, että onko leipää, vaan hän tiesi, milloin naapurilla oli ollut leivontapäivä, joten hän
tiesi, että sillä on vielä leipää jäljellä. Toisekseen se oli luontaista mennä hakemaan naapurilta leipää pyytämättä ees
anteeksi, sillä leivän loppuminen oli yhteinen ongelma kylässä. Mutta mitä naapuri yöllä vastas?
Kuva 7
”Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.”
Oli yö ja nukutti, ja koko perhe heräis, jos isä lähtis antamaan leipää. Oliko hyvin tehty? Ei, hän toimi vastoin kaikkia
hyviä tapoja. Olisi kuulunut nousta ja antaa leipää sitä tarvitsevalle.
(isot: Luuk. 11:8)
Kuva 8
Tarina jatkui vielä, että kun se ystävä pyysi uudestaan, hellittämättä, niin…
Kuva 9
… lopulta naapuri nousi ylös ja antoi leipää niin paljon kuin pyytäjä tarvitsi. Oikeastaan tää kohta voitas kääntää, että
vaikka se mies ei pelkästä ystävyydestä nousisi antamaan leipää, hän kuitenkin tekee sen lopulta ja antaa leipää niin
paljon kuin tarvitsee, jottei hän itse joutuisi häpeään. Muuthan saisi tietää, ettei hän antanut leipää tarvitsevalle ja se
ois tosi noloa.
Onko Jumala sellainen, jolta saa pyytää ja pyytää, mutta ei se anna, paitsi lopulta, kun se ajattelee, että on noloa olla
antamatta? Ei. Taivaallisen Isän lapset, Jeesukseen uskovat, saavat rukoilla rohkeasti ja olla varmoja siitä, että Jumala
antaa kaikkea, mitä he tarvitsevat. Luuk. 11:9.
Kuva 10 (isot: Luuk. 11:9-13)
Luuk. 11:11,12 Jeesus sanoi siis, että jos kerran isät, jotka ovat syntisiä ihmisiä ja monella tavalla tekee vääriä juttuja,
osaavat antaa lapsilleen kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin Jumala, taivaallinen Isäsi, joka rakastaa sinua täydellisesti, antaa sulle hyvää, ihan parasta. Kaikki se on lahjaa sinulle, ei sinun ansiotasi. Rukousvastaukset ei ole kiinni
siitä, kuinka sinä rukoilet ja mitä sanoja käytät tai missä rukoilet, ei ole myöskään kiinni siitä, kuinka hyvä ihminen olet
ollut. Ei. Kyse on yksin siitä, että Jumala, taivaallinen Isäsi on hyvä ja rakastaa sinua ja tahtoo antaa sinulle parasta.
Sen tähden, rukoile rohkeasti, luottavaisesti ja uskollisesti. Se kannattaa. Muista tämä lupaus: Luuk. 11:9
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Raamattuvisa – Miten lause jatkuu? Valitse oikea vaihtoehto
1. Opetuslapset pyysivät Jeesukselta, että…
a. opeta meitä laulamaan
b. opeta meitä rukoilemaan
c. opeta meitä kuuntelemaan
d. opeta meitä puhumaan
2. Tärkeintä rukoilemisessa on…
a. oikeat sanat, millä rukoilet
b. hyvä asento
c. paikka, vain kirkossa voi rukoilla
d. yhteys Jumalaan
3. Rukouksessa voit puhua Jumalalle niin kuin…
a. oppilas opettajalle
b. potilas lääkärillä
c. lapsi isälleen
d. rosvo poliisille
4. Jeesus opetti rukoilemaan, että…
a. Jeesus olisi läsnä ja hallitsisi kaikkea
b. olisimme niin voimakkaita, ettemme
tarvitsisi Jeesusta
c. Suomen valtakunta kestäisi ikuisesti
d. Jeesus vaikuttaisi meissä Jumalan tahdon vastaisia asioita
5. Jumalalle sinä voit kertoa…
a. vain sellaiset asiat, missä äitisi ei osaa
sinua auttaa
b. kaikki pyyntösi ja tarpeesi
c. vain pienet pyynnöt
d. vain kiitosaiheesi
6. Sinä tarvitset anteeksiantamusta…
a. vain kerran elämässä
b. vain silloin kun olet tehnyt jotain tosi
pahaa
c. joka päivä
d. vain vanhana

7. On tärkeää myös rukoilla, että…
a. saisit paljon herkkuja
b. Jumala varjelisi, ettet lankeaisi ja tekisi
väärin
c. osaisit tehdä sopivassa määrin jekkuja
toisille
d. et jäisi kiinni valehtelusta
8. Jumala vastaa rukouksiin…
a. aina niin kuin sinä tahdot
b. usein liian myöhään
c. toisinaan, muttei aina
d. kyllä, odota tai ei
9. Kertomuksen mies nousi antamaan yöllä leipää ystävälleen…
a. koska se kuului hyviin tapoihin
b. koska hän rakasti naapuriaan
c. ettei joutuisi häpeään
d. koska oli pakko
10. Sinä saat luottaa siihen, että…
a. Jumala antaa sinulle aina parasta!
b. naapurillasi on aina antaa sinulle
leipää
c. jos jankutat Jumalalle samaa asiaa
monta kertaa, hän auttaa
d. jos rukoilet yöllä, silloin Jumala vastaa
11. Mitkä sanat puuttuvat: ______ niin teille annetaan. _______ niin te löydätte. ________,
niin teille avataan.” Luuk. 11:9
a. Maksakaa, kadottakaa, soittakaa ovikelloa
b. huutakaa, penkokaa, pyytäkää
c. ostakaa, siivotkaa, odottakaa
d. pyytäkää, etsikää, kolkuttakaa
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Essi ja Elmeri
- ennen opetusta
Elmeri: Ärsyttää, kun mä oon pyytänyt iskältä monta kertaa, että saisin oma moottorisahan, eikä se oo
vieläkään antanut.
Essi: Täh? Mihin sä moottorisahaa tarvitset? Osaatko sä ees käyttää sitä?
Elmeri: Joo, oon mä iskän kanssa vähän kokeillut, kun on puita pilkottu. Mut mä haluaisin oman, kun mä
haluisin tehdä puuveistoksia.
Essi: Minusta kuulostaa aika hurjalta tuo sun pyyntös, joten mä en yhtään ihmettele, miksi isäs ei oo sitä sulle
hommannut.
Elmeri: Höh, minusta se ois parasta, mitä voisin saada.
Essi: Kuulostaa kyllä samalta kuin minun rukoukseni.
Elmeri: Kuinka niin?
Essi: Mä oon rukoillut Jumalalta, taivaan Isältä, että mun nivelreuma voisi parantua, ettei mun kädet ois aina
niin kipeät. Mut en vaan oo parantunut, vaikka oon rukoillut uudestaan ja uudestaan. Enkä ymmärrä miksi.
Elmeri: Tuo sun rukouksesi on kyllä paljon oleellisempi kuin minun pyyntöni iskältä… Mut mäkin usein
rukoillessani mietin, että kuulekohan Jumala mua vai enkö mä osaa ees rukoilla, kun eihän vastaa mulle.
Essi: Ehkä Jumalalla on niin paljon asioita hoidettavana, ettei hän kaikille ehdi vastata.
Elmeri: Ei se voi olla niin, sillä Hän on kaikkivaltias Jumala, joka kuulee ja näkee kaiken.
Essi: Ja rakastaakin kaikkia, minuakin, joten tuntuis, että Hänen pitäis vastata munkin rukoukseen.
Elmeri: Hmm. minusta tuntuu, että meidän tarttee nyt avata Raamatut ja tutkia, mitä siellä rukouksesta
kerrotaan.
Essi: Jeps, tehdään niin.
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Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen
Elmeri: Eipä oo meidän rukouksemme kiinni meidän osaamisestamme. Enhän mä isällekään miettinyt,
että millä sanoilla mä sitä moottorisahaa pyydän. Ihan tavallisesti vaan oon jutellut iskän kanssa.
Essi: Niinpä! Se on aika mahtavaa, että Jumalalle voi puhua surullisena, jos siltä tuntuu, tai pelokkaana, iloisena tai mikä nyt tilanne milloinkin on.
Elmeri: Niin, Hän on Isä, joka rakastaa lastaan ja haluaa kuulla, mitä meillä on asiaa eikä hänelle tarvitse
esittää parempaa tai hienompaa kuin mitä on.
Essi: Voin puhua Jumalalle niin kuin omalle iskälle tai ihan niin kuin nyt sulle.
Elmeri: Just niin! Jumalan suhteen voidaan kuitenkin olla varmoja, että hän toimii meidän kanssa aina
oikein ja vastaa rukouksiimme parhaalla mahdollisella tavalla.
Essi: Niinpä! Vaikka joskus vastaus on ”ei” tai ”odota”, niin nekin on hyviä vastauksia. Ehkä mun aika on
nivelteni kanssa vielä odottaa ja oppia luottamaan, että Hän auttaa mua kivuissani ja ehkä niiden kautta mä
pysyn Jeesuksen lähellä, kun mä tartten Häntä niin paljon.
Elmeri: Joo, ja voihan olla, että jonain päivänä Hän näkee hyväksi parantaa sut. Ainakin viimeistään taivaassa saat olla aivan terve.
Essi: Ehkä mä saan olla sellainen hellittämätön rukoilija. Uudestaan ja uudestaan rukoilla ja samalla luottaa
siihen, että taivaan Isä antaa mulle parasta. Silloinhan mä ainakin vietän paljon aikaa Hänen kanssaan ja se
tekee mulle aina hyvää.
Elmeri: Totta! Ehkä munkin iskä tietää, mikä mulle on parasta, kun ei sitä moottorisahaa ole ostanut. Saan
sen ehkä sitten isompana, kun osaan käsitellä sitä paremmin ja turvallisemmin.
Essi: Vaikka sun iskäkään ei aina osaa toimia oikein ja tehdä oikeita ratkaisuja, niin ihan varmasti se tahtoo
sun parasta nytkin.
Elmeri: Joo, se on totta!
Essi: Nyt sit vaan rukouksin eteenpäin, luottaen, että Isä antaa meille parasta, silloinkin kun emme ymmärrä
sitä.

