
”Pyyntöjä Jumalalle.” 

 

Tälle illalle on annettu aiheeksi ”Pyyntöjä Jumalalle.” 

Aihehan kertoo siitä, että meillä Luojan luomilla ihmisillä on erilaisia tarpeita, joihin 

pyydämme Jumalalta apua. 

Meillä on pyyntöjä Jumalalle niin ajallisten kuin hengellistenkin tarpeiden puolesta. 

Ja niitä me saamme osoittaa Isällemme kuten lapsi omalle ajalliselle isälleen. 

 

Me olemme joskus hyvinkin avuttomia emmekä tiedä kuinka meidän tulisi rukoilla. 

On lohdullista tietää, että opetuslapsetkin kokivat avuttomuutta rukouselämässään. 

He eivät oikein tienneet kuinka heidän tuli rukoilla ja mitä pyytää, niin Jeesus opetti 

heille ensimmäiseksi Isä meidän rukouksen. Yritän nyt selittää tätä hyvin tärkeää 

rukousta. Herra siihen armonsa antakoon. 

 

Ensimmäiseksi me sanomme: ”Isä meidän, joka olet taivaassa.” 

Luther kysyy tästä meidän vähässä katekismuksessa, että mitä se on? 

Ja  vastaa : ”Jumala tahtoo tällä saada meidät uskomaan, että hän on meidän oikea 

Isämme ja me olemme hänen oikeita lapsiaan, niin että rukoilisimme häntä 

turvallisesti ja täydellä luottamuksella niin kuin rakkaat lapset armasta isäänsä.” Näin 

siis Luther. 

 

Uskoa se todellakin vaatii, että me voimme vilpittömin sydämin yhtyä tähän 

Isämeidän rukoukseen ja tunnustaa Jumala Isäksemme. 

Samalla se tuo meille sitä turvallisuutta, mitä me syntiset ihmiset tarvitsemme. 

Hän on todellakin luottamuksen arvoinen Isämme. Ja kun me näin sanomme, niin 

samalla me annamme Hänelle myöskin kunnian. 

 

Varsinainen ensimmäinen rukous Isä meidän rukouksessa on Luukkaan evankeliumin 

11-luvun mukaan: ”Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi;” 

Tätä rukousta Luther selittää seuraavasti: ”Jumalan nimi on kyllä itsestään pyhä; 

mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että se pyhitettäisiin meidänkin 

keskuudessamme.” 

Sitten hän  kysyy, kuinka se tapahtuu? 

Tähän hän vastaa. ”Kun Jumalan sanaa opetetaan selvästi ja puhtaasti ja me myös 

elämme sen mukaan pyhästi Jumalan lapsina. ”Siihen auta meitä rakas taivaallinen 

Isä!” 

Toisin sanoen. Kun Jumalan sanaa opetamme totuudessa ja rakkaudessa ja elämme 

sen mukaan , mitä opetamme, niin silloin Jumalan nimi tulee pyhitetyksi. 

Ja vastaavasti, jos opetamme Sanaa toisin kuin sanassa sanotaan, niin silloin me 

emme pyhitä Jumalan nimeä. 

Luther sanoo: ”Mutta ken opettaa ja elää toisin kuin Jumalan sana opettaa, hän 

häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Siitä varjele meitä, taivaallinen 

Isä! 

Eikö juuri tänä päivänä meille opeteta Jumalan sanaa niin, jossa häväistään 

Jumalamme nimi. Hänen sanansa ei saakaan nolla ohjaamassa meidän elämäämme 



kuin tulisi. Sanotaan, että se oli ennen ja nyt elämme  eri aikakautta. Nyt meillä on 

enemmän tietoa ihmisestä. Syntiä ei sanotakaan enää synniksi jne... 

 

Toiseksi me rukoilemme Jumalan valtakunnan tuloa tänne maan päälle. 

Luther selittää tätä rukousta seuraavasti: 

”Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestänsä, ilman meidän rukoustamme; mutta me 

anomme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin tykömme.” 

Sitten hän tavanomaiseen tapaansa kysyy: Kuinka se tapahtuu? 

Johon hän myös vastaa. ”Kun taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin 

että me hänen armostansa uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme autuaina täällä 

ajassa ja sitten iankaikkisuudessa.” 

Toisin sanoen. Tässä me pyydämme hengellistä herätystä. Sitähän Jumalan 

valtakunnan tulemuksen pyytäminen merkitsee. Jumalan ja taivasten valtakunnasta 

Jeesus puhui  hyvin paljon. 

 

Otan vain yhden puolen tästä Jeesuksen runsaasta puheesta ja opetuksesta.   

Hän mm. Luuk. evankeliumin 17 luvussa, sen 20-21 jakeissa sanoo kyseleville 

fariseuksille: 

"Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, 

21. eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan 

valtakunta on sisällisesti teissä." 

 

Apostoli Paavalin opetus Jumalan valtakunnasta oli yhtäpitävä Jeesuksen opetuksen 

kanssa. 

Hän opetaa mm. Room.14.luvussa jakeessa 17: ”sillä ei Jumalan valtakunta ole 

syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” 

 

Tällaista vanhurskautta ja rauhaa ei ole epäuskoisella ihmisellä. Vain Kristuksessa 

vanhurskautetut eli uskoon tulleet voivat sitä kokea. 

Tätä me mm. rukoilemme Isä meidän rukouksessa, kun sanomme: ”tulkoon sinun 

valtakuntasi.”. Me rukoilemme siis hengellistä herätystä. Jumalan valtakunnan tuloa 

keskuuteemme tänne maan päälle. 

 

Kolmannen rukouksen kohdalla sanomme: ”Tapahtukoon sinun tahtosi  myös 

maan päällä niin kuin taivaassa.” 
Tähän rukoukseen Luther sanoo, että ”Jumalan hyvä armollinen tahto tapahtuu kyllä 

ilman meidän rukoustamme; mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi 

meidänkin tykönämme.” 

Sitten hän kysyy. Kuinka se tapahtuu? Ja vastaus kuuluu. ”Kun Jumala tekee tyhjäksi 

ja estää kaikki pahat neuvot ja hankkeet, kuten perkeleen, maailman ja oman 

lihamme tahdon, jotka eivät meidän salli pyhittää Jumalan nimeä eivätkä hänen 

valtakuntansa tulla meidän tykömme; ja kun hän vahvistaa ja varjelee meitä 

pysymään lujina hänen sanassaan ja uskossa aina elämämme loppuun asti. Tämä on 

hänen armollinen tahtonsa.” 

Neljänneksi me rukoilemme ajallisia tarpeitamme. 



Me rukoilemme: ”Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.” 

Päivän ruoka-annosta me rukoilemme.  Vanhan liiton aikaan, kun israelilaiset olivat 

erämaavaelluksellaan heitä jopa kiellettiin keräämästä yli päivän tarpeen sitä taivaasta 

tullutta leipää. Vain päiväannos tuli kunkin poimia sitä. Sillä se taivaasta tullut 

manna, joksi sitä nimitettiin, pilaantui herkästi. 

Tällä tavalla Herra koetteli heitä siitä, että  vaeltavatko he Hänen antamansa lain 

mukaan. Siitä kertoo 2Moos 16:4. 

Opettiko Jumala tässä israelilaisille sitäkin, että kyllä minä pidän teistä huolen. Älkää 

olko huolissanne. Seuraavana päivänä saatte sitten sen päivän annoksen. 

 

Opettaahan Herran sana meillekin Fil.4:6: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa 

saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle 

tiettäväksi.” 

Meidän ei tarvitse murehtia jokapäiväisestä leivästämmekään. Saamme jättää nekin 

huolet jopa Sanan mukaan kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. 

Ja kun me näin toimimme, niin  Jumalan rauha varjelee meidät Kristuksessa 

Jeesuksessa. 

Näin kertoo meille tuo Fippiläiskirjeen jatko 4:7: ”ja Jumalan rauha, joka on kaikkea 

ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa 

Jeesuksessa.” 

 

Vaikka näin Raamattu rohkaisee luottamaan Jumalaan, niin silti me ihmiset emme 

tahdo jaksaa uskoa Herran hyvään huolenpitoon, vaan me hätäilemme ja 

hoppuilemme. Ei ole kovinkaan helppoa jättää ajallisia murheita Herran huomaan. 

Monesti me ihmiset olemme sellaisia ja niin huolten rasittamia, että me saatamme 

ottaa sen murhesäkin uudestaan sydämellemme, jonka olemme ensin laskeneet 

Kristuksen ristin juurelle. 

 

Kertooko tämä siitä, että me emme millään tahtoisi luovuttaa huoltemme taakkaa 

kenellekään, emme edes   Herrallemmekaan. 

Epäuskomme ja epäilymme ovat ilmeisesti siihen vaikuttamassa.  Ja viime kädessä 

vihollisemme, Saatana, joka on lihamme kanssa liitossa, häärii siinä, niin ettemme 

olisi luottavaisia Jumalamme ja Vapahtajaamme lupauksiin. 

 

Vuorisaarnassakin Jeesus opettaa seuraajiaan murheettomaan elämään ajallisten 

tarpeiden kohdalla. 

Hän kertoo Matt.6:25 jakeesta eteenpäin ettemme murehtiko hengestämme, mitä 

söisimme tai mitä joisimme, emmekä siitäkään, mitä päällemme pukisimme. Ja sitten 

hän heittää kysymyksen: ” Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän 

kuin vaatteet? ” 

Hän laittoi opetuslapset ajattelemaan ja samoin meidätkin, etteikö 

iankaikkisuusasioista huolehtiminen ole vielä paljon kallisarvoisempaa kuin näistä 

ajallisista. 

Tämä ajallisuus kestää vai korkeintaan 100 vuotta ja iankaikkisuus loputtomasti eli 

ajattomasti. Tätä me syntiin sidotut ihmiset emme useinkaan tule ajatelleeksi. Me niin 



syvästi uppoamme vain tähän ajalliseen elämäämme. 

 

En sano eikä Raamattukaan sano etteikö ajallinen elämämme ja leipä ole tärkeää. 

Se on tosi tärkeää. Siksi sekin tulisi jättää hyvän Jumalan hoivan alle. 

Juuri siksi Raamattu ohjaa meitä sille tielle, missä ajallisestakin elämästämme tulee 

rikas ja antoisa, vailla huolia ja murheita. 

 

Tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa Herramme kehottaakin katselemaan 

taivaan lintuja ja kedon kukkia. Niitten katselemisen kautta Hän tahtoo vapauttaa 

meidät kiitolliseen ja tyytyväiseen elämään.   

Hän antaa ymmärtää, että jos minä pidän huolen taivaan linnuista ja kedon kukista, 

niin kuinka paljon enemmän minä huolehdin teistä. ”Ettekö te ole paljoa 

suurempiarvoiset kuin ne?” 

 

Tuon Matt.evankeliumin 6.luvun lopussa Jeesus kehottaa etsimään ensin Jumalan 

valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Sitten hän vielä lisää, että sen ohessa 

annetaan kaikki tämä ajallinenkin (vapaa käännös). 

Ja jakeessa 34 hän sanoo: ”Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen 

päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." 

 

Jeesus tuntee meidät läpikotasin. Olihan hän myöskin kaikessa kiusattu samalla 

tavalla kuin mekin. Siksi Hän sanoo: ”riittää kullekin päivälle oma vaivansa.” 

 

Hän tietää sen, että huomenna tulevat omat vaivat ja murheet. Siksi kannattaa jätää 

tämän päivän murheet Hänen kannettavakseen. 

 

Luther selittää tätä rukousta: ”Jumala antaa tosin ilman meidän rukoustamme 

jokapäiväisen leivän kaikille ihmisille, vieläpä pahoillekin; mutta me anomme tässä 

rukouksessa, että hän opettaisi meitä tuntemaan tämän hyvyyden ja kiittäen 

vastaanottamaan jokapäiväisen leipämme.” 

 

Sitten Luther kysyy. Mitä jokapäiväinen leipä on? Ja vastaa. ”Kaikki, mikä kuuluu 

ruumiin ravintoon ja tarpeisiin, kuten ruoka, juoma, vaatteet kengät, koti, kontu, 

pelto, karja, raha, tavara, hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurskaat palvelijat, 

hurskas ja uskollinen esivalta, hyvä hallitus, hyvät ilmat, rauha, terveys, hvät tavat, 

hyvä maine, hyvät ystävät, uskolliset naapurit ja muut sen kaltaiset.” 

Aika kattava luettelo, eikö vain? 

 

Lisäisin siihen vielä, että hyvä työpaikka. Vaikka tämä luettelon riveistä voidaankin 

lukea, sillä ilman sitä ei ole tässä rahan vallan yhteiskunnassa, ei rahaa eikä 

leipääkään, jolla sitä leipää saa ostaa. 

 

Viides rukous kuuluu: 

Me tuossa Isä meidän rukouksessa rukoilemme syntiemme anteeksiantamusta. 

Vuoden 1938 painoksen mukaan me rukoilemme, että Herra antaisi meidän 



velkamme anteeksi. Matt.6:12: 

Samoin on käännetty myös vuoden 1992 kirkkoraamattu. Siellä on kirjoitettu: 

”Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka 

ovat meille velassa.” 

Tosin me ihmiset kaikki olemme velassa, enen kaikkea Jumalle synneistämme. 

Kiitos kuitenkin Jumalalle siitä, että Hänen Poikansa Jeesus Kristus otti meidän 

velkakirjamme ja maksoi sen omalla verellään Golgatan keskimmäisellä ristillä. 

 

Siksi me rohkenemme lähestyä Taivaallista Isäämme näin niin kuin Isä meidän 

rukouksessa rukoilemme ja muutoinkin. 

Tosin kirkkorukous on käännetty muotoon, että ”ja anna meille meidän syntimme 

anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan 

rikkoneet.” 

Tämän kirkkorukouksen mukaisesti me yleensä rukoilemme. Syntimmehän meitä 

yleensä painavat. 

Laiminlyönnin synnit niin kuin tehdyt syntimmekin, mutta myös se, että me olemme 

kaiken aikaa Jumalan edessä syntisiä perisyntimme tähden. Toisaalta uskovina 

olemme armahdettuja syntisiä. 

 

Vaikka olemmekin armahdettuja syntisiä, niin siitä huolimatta me aina uudistuvasti 

tarvitsemme syntiemme tunnustamista, mutta myöskin sitä, että me saamme 

Jeesuksen ansion tähden uskoa syntimme anteeksiannetuiksi. 

Sanoohan Joh. ensimmäisessä kirjeessään 1:9: ”Jos me tunnustamme syntimme, on 

hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa 

meidät kaikesta vääryydestä.” 

 

Lutherin Vähässä katekismuksessa  kirjoitetaan syntien tunnustamisesta ja ripistä. 

”Jumalle meidän tulee joka päivä tunnustaa kaikki syntimme ja luottaa siihen, että 

hän Kristuksen tähden antaa ne anteeksi. Lähimmäisillemme meidän on tunnustettava 

ne synnit, joilla olemme heitä vastaan rikkoneet. 

 

Jakaakseen syntien anteeksiantamuksen rauhaa Jumala on myös säätänyt 

seurakunnalleen ripin. Siinä tunnustamme papille tai muulle seurakunnan jäsenelle 

syntimme, ja hän Jumalan sanan perusteella julistaa meille synninpäästön eli 

anteeksiantamuksen.” 

 

Syntien anteeksiantamuksen vallan hän,  Jeesus,  on siirtänyt myöskin omilleen. 

Hän opettaa pelokkaita opetuslapsiaan Joh.20:22-23:ssa: ” "Ottakaa Pyhä Henki. 23. 

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te 

pidätätte, niille ne ovat pidätetyt” 

 

Luther selittää tuota viidettä rukousta. ”Me anomme tässä rukouksessa, ettei 

taivaallinen Isä katsoisi meidän syntejämme eikä niiden tähden hylkäisi 

rukoustamme; sillä me emme  ensinkään ole mahdolliset saamaan, mitä rukoilemme, 

emmekä ole sitä ansainneet; vaan että hän antaisi armosta meille kaiken tämän;” Eli 



syntimme anteeksi. On oma kommenttini  tuohon Lutherin sanomaan. 

 

Kuudenneksi. Me pyydämme Isä meidän rukouksessa, ettei Herra saattaisi meitä 

kiusaukseen. 

Liha ja paha meitä syntisiä ihmisiä kiusaa hyvinkin paljon. Eikä ainoastaa kiusaa, 

vaan hyvin usein langettaa meidät synnin syövereihin. Siksi tämäkin Isä meidän 

rukouksen osio on erittäin tärkeä. 

Paavali kirjoittaa Gal. -kirjeen 5.luvussa, jakeessa 17: ”Sillä liha himoitsee Henkeä 

vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te 

ette tee sitä, mitä tahdotte.” 

 

Lihan kiusaukset ovat moninaiset, uskovillakin. 

Lihan kiusauksiin kuuluu mm. lakihenkisyys. Herkästi kristittykin lankeaa 

lakihenkisyyteen, joka on armossa elämisen vastakohta. Siihen lankesi Galatian 

seurakunta vääränlaisen opetuksen seurauksena. Siihen lankesivat myöskin 

fariseusten lahkosta nousseet uskoon tulleet juutalaiset lain kiivailijat . He vaativat, 

että pakanoista uskoon tulleille, armosta iloitseville, on laitettava vaatimukseksi, että 

”heidät on ympärileikkautettava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen 

lakia.”Ap.t.15:5. 

 

Pakanauskovassakin on sen verran farisealaisuutta, että hän mielellään lihan mukaan 

kääntyy lain tekojen tielle. Armossa eläminen tuntuu niin vaikealta uskoa. Me niin 

helposti Herrallemmekin haluaisimme antaa jonkin lahjan. Mm. Tekojen 

vanhurskauden. 

Ihminen saatta ajatella, etten ole sen huonompi kuin tuo toinenkaan. Minä jopa annan 

kymmenykset kaikista tuloistani ja paljon minulla on muitakin hyviä tekoja jne. 

Näin fariseus ajatteli, kun hän vertasi itseään köyhään publikaaniin. 

 

Nämä kaikki ovat ihan hyviä asioita uskovallekin. Kymmenykset ja kaikki muu hyvä 

työ. Ne eivät kuitenkaan ole pelastuksen ehtoja. Niitten kautta emme ansaitse 

pelastusta. Ne ovat Hengen hedelmää, josta kunnia kuuluu yksin Hänelle, joka on 

rakastanut meitä ihan ristille asti. 

Jos haluamme antaa Herrallemme jonkun lahjan, niin antakaamme itsemme  

kokonaan Hänelle ja sitten Hänen palvelukseensa. Siitä Hän iloitsee. 

 

Toiseksi lain alle taipuvainen liha rakastaa myöskin syntiä. Siksi apostoli sanoo 

Room.8:13: ”Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te 

Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.” Ja 14 jakeessa sanotaan: ”Sillä 

kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” 

 

Ja kun me Isä meidän rukouksessa rukoilemme, ettei hän saattaisi meitä kiusaukseen, 

niin me rukoilemme kaikesta tätä ja paljosta muustakin kiusauksesta  varjelusta ja 

vapautumista. 

 

Luther selittää tätä rukousta. ”Jumala ei tosin kiusaa ketään, mutta me anomme tässä 



rukouksessa, että Jumala suojelisi ja varjelisi meitä, niin ettei perkele, maailma ja 

oma lihamme pettäisi eikä viettelisi meitä epäuskoon, epätoivoon ja muihin suuriin 

synteihin ja paheisiin, ja että jos joutuisimmekin sellaisiin kiusauksiin, kuitenkin 

viimein saisimme voiton.” 

 

Seitsemänneksi rukoilemme Isä meidän rukouksessa, että Herra päästäisi meidät 

kaikesta pahasta. 

Ja Luther selittää: ”Me rukoilemme lopuksi tässä rukouksessa, että taivaallinen Isä 

vapahtaisi meidät kaikesta pahasta ruumiin ja sielun, tavaran ja kunnian puolesta ja 

että hän viimein, kun kuoleman hetki tulee, antaisi meille autuaan lopun ja 

armollisesti ottaisi meidät tästä murheen laaksosta tykönsä taivaaseen.” 

 

Ja lopuksi Isä meidän rukouksessa sanomme. ”Sillä sinun on valtakunta ja voima ja 

kunnia iankaikkisesti. Aamen. 
Tähän Luther, ”että minun tulee olla varma siitä, että taivaallinen Isä mieltyy 

tällaisiin rukouksiin ja kuulee ne; sillä hän on itse käskenyt meidän rukoilla näin ja 

luvannut kuulla meitä. Aamen, aamen, aamen, se on: totisesti, totisesti, näin on 

tapahtuva.” 

 

Huomaamme, että Isä meidän rukous on hyvin laaja-alainen. Se kattaa oikeastaan 

koko elämämme, niin ajalliset kuin hengellisetkin tarpeemme. 

Silti me saamme rukoilla vapaasti erilaisten asioitten puolesta. Tästä antaa meille 

hyvän esimerkin mm. apostoli Paavali. 

 

Kun Paavali lähetää eri seurakunnille kirjeitään, niin ensiksi hän kiittää Jumalaa 

kaikesta siitä, mitä kyseinen seurakunta on jo Herraltaan saanut. 

Vasta sitten hän menee pyyntörukoukseen. 

 

Näistä voimme lukea vaikka Efesolaiskirjeestä ja monista  muistakin Paavalin ja 

Pietarinkin kirjeistä. 

Oikeastaan kaikissa Evankeliumeissa ja UT:n kirjeissä sekä  myöskin VT:ssa on 

paljon puhuttu erilaisesta rukouksesta. On pyyntörukousta, on kiitos ja 

ylistysrukousta jne. jne. 

Raamattu siis kannattaa avata myöskin tästä näkökulmasta. 

 

 

Tämä raamattuopetus on pidetty Puumalan telttapäivillä ti 21.07.2009 sekä Porin 

matalankynnyksen illassa myöhemmin sekä Kankaanpäässä raamattu- ja 

rukousillassa su 14.11.2010. 


