
”Sydämen puhetta Jumalan kanssa”

”ARMO TEILLE JA RAUHA JUMALALTA, MEIDÄN ISÄLTÄMME, JA 
HERRALTA JEESUKSELTA KRISTUKSELTA!”

Tämä 5:s sunnuntai pääsiäisestä on nimetty  rukoussunnuntaiksi. 
Niinpä päivän evankeliumikin on rukoukseen läheisesti liittyvä.  
Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 11 luvussa, jakeissa 5-13. 
Nousemme näitä kuulemaan: (lue)
Niin Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, Sinun sanasi on totuus. Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Tämän rukoussunnuntain ja kaatuneitten muistopäivän Luukkaan 
evankeliumin (11) luvun alussa Jeesus opettaa ja kehottaa  opetuslapsiaan 
rukoilemaan. Eikä Hän ainoastaan kehota, vaan Hän itse kulkee edellä 
rukouksen tietä. Esimerkki onkin kaikista parasta opetusta. 

Hän usein vetäytyi yksinäisyyteen vuorelle rukoilemaan. Tällä tavalla hän pyrki 
löytämään Isän Jumalan tahdon omassa elämässään. Hän jopa paastoten ja 
rukoillen valitsi opetuslapsensakin. Hän tiesi sen, että jos Hän, joka oli toiselta 
olemukseltaan Jumala, tarvitsi rukousta, niin kuinka paljoa enemmän Hänen 
omansa sitä tarvitsevat.

Rukous onkin yksi elävän uskon tuntomerkki. Jos meillä ei ole tarvis rukoilla, 
niin se kertoo meille jo aika paljon hengellisestä tilastamme. Olemme silloin 
kaukana läheisestä suhteestamme Jumalaamme ja Vapahtajaamme.

Ensimmäiseksi Herramme opettaa kyseleville opetuslapsilleen Isämeidän 
rukouksen. Tämänhän mekin olemme jo opetelleet viimeistään rippikoulussa. 
Se onkin hyvin tärkeä rukous. Isämeidän rukous on yksi osa myöskin yhteistä 
jumalanpalveluselämäämme. Myös tänään me hiljennymme siihen.

Isämeidän rukouksen ei kuitenkaan tulisi jäädä vain yhteisiin 
jumalanpalveluksiimme. Sen tulisi kuulua meidän jokapäiväiseen päivittäiseen 
elämäämme.

Monilla ihmisillä on tapana aloittaa päivä Isämeidän rukouksella, Raamatun 
tutkistelulla ja muillakin sydämelle lasketuilla rukousaiheilla, niin minullakin. 

Päivän päätteeksi monet perheet kiittävät vielä Jumalaa hyvästä johdatuksesta ja 
hiljentyvät vielä yhteiseen Isämeidän rukoukseen. Niin mekin Hilkka-vaimoni 
kanssa.

Toivon mukaan sinunkin kodissasi viljellään aamu- ja iltahartauksia.. 
Ne tuovat turvallisuutta ja tasapainoa arjen kiireiden keskellä.



Päivän evankeliumissa Jeesus opettaa hellittämättömään rukoustyöhön.
Hän kertoo ystävästä, joka oli saanut yllätysvieraan kotiinsa, eikä hänellä 
sattunut olemaan sitä vieraanvaraa, jota hän olisi niin mielellään vieraalleen 
tarjonnut. Leipää puuttui.

Hänellä oli kuitenkin hyvä ystävä, jolla hän tiesi olevan leipää lainaksi asti.
Hän jopa rohkenee lähteä ystävänsä luo yösydännä eli pahimpaan mahdolliseen 
aikaan.

Ystävä vastustelee ensin, sillä hän ja hänen lapsensa ovat jo yöpuulla, niin kuin 
on tapana sanoa. Mutta kun toinen ei hellitä, niin hän ei voi olla nousematta 
auttamaan häntä. Hän ei voi olla antamatta nimenomaan siksi, että toinen 
sitkeästi vain pyytää.

Tämän vertauksen kautta Jeesus opettaa omiaan sitkeään rukoustyöhön. 
Kun meillä on tarve jostakin ajallisesta tai sitten hengellisestä avusta, niin me 
saamme rohkeasti kääntyä Herramme puoleen rukouksessa. 

Saamme vuodattaa sydämemme pyynnöt Hänen eteensä jopa yön hiljaisina 
hetkinä. Silloin kun kaikki on rauhallista, päivän kiireet ovat takana päin ja 
lapsetkin ovat jo nukahtaneet. Silloin, jos uni ei tule huolien tähden, on hyvä 
kääntyä huolineen ja murheineen Vapahtajamme puoleen. Näin varmaan monet 
äidit ja isät tekevätkin.

Siellä, Jumalan luona, kuullaan meidän hätämme ja avunpyyntömme. Ja 
Herramme antaa niin paljon kuin me tarvitsemme. Ei enempää eikä vähempää, 
vaan sen tarpeellisen määrän. Jos apu viipyy, niin Raamattu neuvoo odottamaan 
sitä.

Jos elannosta on kysymys, niin hyvä rukous löytyy esimerkiksi Sananlaskujen 
kirjasta (30:7-9): 
”Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani  
saakka: 
8. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta  
minulle anna; anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, 

9. etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi: "Kuka on Herra?" ja etten  
köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.”

Tämä on hyvä rukous. Itsekin olen usein tämän rukouksen rukoillut. Ja ehkä 
myös sinä?
Ja täytyy sanoa, ettei ole mitään puuttunut. Kaikkea on ollut ihan riittävästi. 
Leivätöntä pöytää ei ole vielä ollut, vaikka lähdin aikoinani leipätyöstä Jumalan 
valtakunnan työhön ihan olemattomalla palkalla. Alkuun vain ruokapalkalla.



Tämä rukous sisältää myöskin kilvoitteluun liittyvän osion. ”Vilppi ja 
valhepuhe pidä minusta kaukana” ja myöskin sen, etten kylläisenä tulisi 
kieltäjäksi ja sanoisi: ”Kuka on Herra.” ja ”etten köyhtyneenä varastaisi ja  
rikkoisi Jumalani nimeä vastaan.”

Valitettavasti näin on monelle käynyt. Kun sitä mammonaa on tullut yltäkyllin, 
niin ei enää Jumalaa ole mihinkään tarvittu.
Herkästi ihminen ajattelee, että minä itse olen tämän kaiken ansainnut. 
Ei ajatella, että terveys ja kaikkinainen taito, sekin tulee Jumalalta.

Toisaalta moni on köyhtyneenä tai puutteenalaisena sortunut rikollisuuden ja 
varkauden tielle. Näin turmeltunut on ihminen itsessään. Siinä tulee ilmi selvästi 
ihmisen syntiin taipuvainen mieli. 

Daavid rohkaisee meitä   Psalminsa (37: 25-26). 
Hän kirjoittaa: ”Olen ollut nuori ja olen vanhaksi tullut, mutta en ole nähnyt  
vanhurskasta hyljättynä enkä hänen lastensa kerjäävän leipää. 
Aina hän on armahtavainen ja antaa lainaksi, ja hänen lapsensa ovat  
siunaukseksi.”

Nuoruudesta vanhuuteen asti Herra on pitänyt huolen, todistaa Daavid. Jopa 
niin, että sitä leipää on ollut niin runsaasti, että on voinut antaa lainaksikin.
Näinhän meilläkin, sota-aikana ja sen jälkeenkin leipää jaettiin naapureitten 
kesken. Talkoohenki ja naapuriapu oli voimissaan. Nyt ydinperheiden 
aikakautena itsekkyys on saanut enemmän sijaa ihmisten elämässä.

Ennen kaikkea Herra on armahtavainen ja antaa ajallista samoin kuin 
iankaikkista leipääkin niin paljon kuin me tarvitsemme. Eikö olekin ihana asia 
se? Hän ei ole kitsas antaessaan. Sanohan Matteuskin evankeliumissaan (7:11): 
”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka 
paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on,  
niille, jotka sitä häneltä anovat!” 

Ja koska Jumala on hyvä ja runsaskätinen antaessaan, niin siksi Herramme 
rohkaisee meitä päivän evankeliumissa hellittämättömään rukoustyöhön.
Jakeissa  (9-10) Jeesus sanoo: 9”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille  
annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. 

10.Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”

Olemme jo kuulleet siitä, kuinka Herra hyvyydessään antaa jokapäiväisen leivän 
meille ihmisille ja myös kaikelle luoduillensa.

Tässä osiossa meitä kehotetaan kuitenkin anomaan erityisesti sitä hengen 
elämää sieluumme. Sen paljastaa meille evankeliumitekstimme viimeinen jae. 
(Luuk. 11:13) Siinä kirjoitetaan: ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa 



lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän 
Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"

Pelastuksen tielle me saamme kolkutella. Ja kun me sille tielle haluamme 
päästä, niin Herra mielellään ohjaa meidät Sanansa pariin ja sitä kautta sitten 
sille armon ja anteeksiantamuksen lähteelle.

Muistan omassa elämässäni sen ajan, jolloin Pyhä Henki alkoi tehdä minussa 
herättävää työtään. Hän teki tätä työtään oman Sanansa ja hyvien hengellisten 
kirjojen kautta. Myös elämän vaikeudet kuuluivat osana tähän Jumalan 
herättävään työhön.

Koin herätyksen aikana, että minä olen väärällä tiellä. Niinpä sielussani heräsi 
rukous: ”Herra ohjaa minut  oikealle tielle.”
Eikä siihen mennyt pitkääkään aikaa, kun Herra ohjasi askeleeni kotikirkkoon ja 
vielä Herran pyhälle ehtoolliselle. Sen jälkeen vielä syntisenä syntieni 
tunnustamiseen myöskin ihmisten edessä. 

Se oli se ahdas portti, josta Raamattu puhuu. Ei ollut niin helppoa lähteä 
pyytelemään ihmisiltä anteeksi omia mokiaan.
Sen jälkeen oli ihana kokemus se, kun syntini pyyhittiin pois. Tuli sellainen olo, 
että jos siivet olisi, niin lähtisin varmasti lentoon. Oli niin ihana ja kevyt olo, 
kun oli saanut armon ja anteeksiantamuksen sielulleen…

Pyhä Henki toi tällaisen rauhan ja ilon sieluuni. Työkaverikin sanoi 
maanantaiaamuna, että olet tainnut lotosta voittaa päävoiton … 

Tämän armon kokemisen jälkeen oli helppo toisillekin todistaa Jeesuksen 
täytetystä työstä Golgatalla ja siitä, että Jumalan sana on totta. 
Ja kun Jeesus, tuo Hyvä Paimen löysi minut, joka olin sotkenut elämäni langat 
pahanpäiväisesti. Niin Hän avasi myöskin uuden tien, joka johti kirkkopolulle. 

Tämä polku oli pidemmän aikaa ollut suljettuna maailmallisen elämäni johdosta. 
Makea elämä vain kiinnosti. Ei Jumalan sanaan ja seurakuntaan  liittyvät asiat. 

Hyvä ystävä. Joko Jeesus on saanut löytää sinut? Jos ei ole, niin ala anomaan ja 
rukoilemaan, että tämä taivaan valtakunnan tie saisi avautua sinulle. Ja meidän 
Herramme ja Vapahtajamme, Jeesus, tuo Hyvä paimen, saisi tulla sinun elämäsi 
perustaksi ja uuden elämän antajaksi.

Hän mielellään ottaa olalleen synnin teillä rääkkääntyneen ja uupuneen 
kadonneen lampaansa. Hän antaa Pyhän Hengen kautta uskon ja monia muita 
hyviä lahjoja sinulle paljon halukkaammin, kuin sinä annat omille lapsillesi 
hyviä lahjoja. 



Hänellä on rakkaudellinen Isän mieli ja tahto meitä jokaista kohtaan. Hän 
haluaa, että me löydämme tasapainoisen ja onnellisen elämän Hänen 
yhteydessään…

Siitä avautuu myöskin rukouksen tie Isän Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen kanssa. Silloin toteutuu tämän rukouspäivän otsikkokin:  ”Sydämen 
puhetta Jumalan kanssa.” 

Sinulla tulee paljon asioita kerrottavaksi Jumalalle, niin itsesi, perheesi, 
ystäviesi ja kaukaisten lähimmäistesikin puolesta. Seurakuntasi 
lähetystyöntekijät tulevat myöskin päivittäiseen rukoukseesi mukaan.

Lähetyskohteita ja lähettejäkin näkyy olevan tässä seurakunnassa useita.
On Papua-Uusi Guinea lähetyskohde (SLS)
On Etiopiassa Tuppuraiset (SEKL) 
Keniassa Piittalat (SLEY) 
Intian Radiolähetystyö (SANSA)
Pakistanin nimikkokohde (SLS)
Venäjällä Inkerin kirkon työ (KUA, SEKL, SLEY, SLS)

”Sydämen puhetta Jumalan kanssa” riittää lähetyssarallakin paljon.
Ja uskon päämäärähän on sielujen pelastus, kuten Pietari kirjoittaa.
Ja virressä 353 veisasimme: ”Ristiin suostuta ja vaivaan, että taivaan matkan 
jälkeen saavutan. Siellä loistaa omillasi lahjanasi kruunu kirkas voittajan.”

Tähän viittaa myöskin vanha ja väsynyt apostoli Paavali elämänsä ehtoossa 
(2Tim.4:8): ”Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka 
Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan 
minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.”

Rukoilkaamme…

Uskontunnustus…  

Saarna Pudasjärvellä su 17.05.2009


