
2. VANHEMPIEN ODOTUKSIA  
 
erään äidin unelma, Matt.20:20-28 
”Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti 
yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja 
polvistui anovasti hänen eteensä. "Mitä haluat?" 
Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: "Lupaathan, 
että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi 
istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen 
vasemmalla puolella." Jeesus vastasi: "Te ette 
tiedä mitä pyydätte.” 
 
* Vanhemmat haluavat lapsilleen menestystä. Entä 
  sinä, mitä sinä odotat elämältäsi? Mihin pyrit? 
* Mikä on Jeesuksen unelma elämääsi varten? 
* Miten olet kertonut unelmistasi vanhemmillesi? 
* Miten vanhempasi voisivat auttaa sinua  
   saavuttamaan unelmasi? 

 
Rukousajatus: ”Tuotan toimillani aina välistä 
pettymystä vanhemmilleni ja sinulle, Jeesus. Silti 
sinä Jumala jaksat rakastaa minua, sillä arvoni ei 
perustu saavutuksiini. Olen sinulle rakas, koska 
olet luonut minut ja olet ostanut minut kalliilla 
hinnalla kuolemasta. Jeesus, arvostat minua, 
koska olen sinun. Rakastat minua ihan hullun 
paljon! Kiitos, että kuljet kanssani.” 

3. PERHEEN JÄNNITTEITÄ  
 
kun Jeesus ei tullut kotiin, Luuk.2:41-52 

”Kun Jeesus oli 
tullut kahdentoista 
vuoden ikään, he 
pääsiäis -juhlan 
aikaan matkasivat 
Jerusalemiin, niin 
kuin tapa oli. 
Juhlapäivien päätyt-

tyä he lähtivät paluumatkalle, mutta poika jäi van-
hempien huomaamatta Jerusalemiin… Kun he 
eivät löytäneet häntä, he palasivat Jerusalemiin 
jatkaen etsintäänsä. Kolmen päivän kuluttua he 
löysivät hänet temppelistä. Hän istui opettajien 
keskellä, kuunteli heitä ja teki heille kysymyksiä. 
…Hänet nähdessään vanhemmat hämmästyivät 
kovasti, ja hänen äitinsä sanoi: "Poikani, miksi teit 
meille tämän? Isäsi ja minä olemme etsineet sinua, 
ja me olimme jo huolissamme." Jeesus vastasi 
heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että 
minun tulee olla Isäni luona?"  
Jeesus lähti kotimatkalle heidän kanssaan, tuli 
Nasaretiin ja oli heille kuuliainen.”  
 
* Miten Jeesus suhtautui äitinsä moitteisiin/  
  ’läksytykseen’? 
* Mitkä asiat aiheuttavat ristiriitatilanteita sinun 
  perheessäsi? 
* Kuinka muut perheenjäsenet voisivat paremmin 
  ymmärtää sinua ja miten sinä voisit kuunnella  
  paremmin heitä? 
 
Rukousajatus: ”Erimielisyydet ovat väistämättö-
miä, mutta Jeesus, auta meitä perheessä 
kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisiamme. Näin 
opimme kasvamaan yhdessä.”  

4. KUN TURHAUTTAA! 
 
Jeesus ja hänen 
perheensä, 
Mark.3:20-35 
”Jeesuksen omai-
set kuulivat, ettei 
Jeesus päässyt 
edes syömään. 
He lähtivät ottaak-
seen Jeesuksen huostaansa, sillä he luulivat, että 
hän oli poissa tolaltaan.  
Myös lainopettajat syyttivät, että Jeesus karkotti 
pahoja henkiä itsensä pääpaholaisen voimin.  
”Silloin Jeesus puhui heille: "Miten Saatana voi 
ajaa ulos Saatanan? Jos valtakunta jakautuu ja 
taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, eikä 
myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat…”  
Jeesukselle tuotiin sana: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla 
ulkona ja kysyvät sinua." Jeesus vastasi heille: 
"Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?" Hän katsoi 
ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, 
ja sanoi: "Tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se, 
joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja 
sisareni ja äitini."  
 
* Mistä väärinymmärrykset sinun perheessäsi 
  usein johtuvat? 
* Mikä auttaa, kun sinua raivostuttaa?  
* Mitä vaikutuksia purkautumistavoillasi on ollut 
  sinuun? ympärillä oleviisi? lopputulokseen?  
* Miten voisit purkaa turhaumasi ulos rakentavasti? 
* Miten Jeesus selvitti turhauttavat tilanteet? 
 
Rukousajatus: ”Jeesus, olet tunteiden Jumala. 
Sinä ymmärrät myös minun tunteitani ja mistä ne 
syntyvät. Auta minuakin ymmärtämään itseäni ja 
tunteitani. Tarvitsen sinun viisauttasi.” 



5. IHMISSUHTEISTA  
 
Simson ja hänen vaimonsa, Tuom.14:1-20,  
”Simson kertoi vanhemmilleen: "Näin Timnassa 
filistealaisen tytön. Hankkikaa hänet minulle 
vaimoksi!" Hänen vanhempansa sanoivat hänelle: 
"Eikö oman sukumme tytöistä tai edes kansamme 
joukosta löydy sinulle naista, kun sinun pitää 
mennä ottamaan itsellesi vaimo filistealaisten, 
noiden ympärileikkaamattomien, keskuudesta?" 
Mutta Simson sanoi isälleen: "Hanki hänet minulle 
vaimoksi, minä olen ihastunut häneen." … 
Hääviikolla Simson kertoi sulhaspojille arvoituksen:  
- Lähti syöjästä syötävä, lähti väkevästä makea.  
Neljäntenä päivänä sulhaspojat sanoivat  
Simsonin vaimolle: "Koeta viekoitella miehesi 
kertomaan arvoituksen ratkaisu. Muuten me 
poltamme isäsi talon ja sinut sen mukana.”…. 
Simsonin vaimo  
kiusasi itkullaan  
Simsonia häiden  
7. päivään asti,  
ja koska vai- 
mo niin ahdis- 
teli häntä, hän  
lopulta kertoi  
ratkaisun vaimol- 
leen, joka petti hänet….  
Raivoissaan Simson lähti kotiinsa. Simsonin vaimo 
naitettiin lähimmälle sulhaspojalle.” 
 
* Millaista elämänkokemusta vanhemmillasi on? 
* Mitä voisit oppia heiltä ihmissuhdeasioista? 
* Miten erilaiset arvot mutkistavat parisuhdetta?  
 
Rukousajatus: ”Jumalani, opeta minua täyttämään 
tahtosi! Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua 
tasaista tietä.” Ps.143:10 

6. SOVINNON AIKA 
 
Poika palaa kotiin, Luuk.15:11-32  
”poika meni itseensä ja ajatteli: 'Minun isäni palkka-
laisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä 
näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni 
luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä… 
Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja 
heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet 
syliinsä ja suuteli häntä… isä sanoi palvelijoilleen: 
'Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa 
hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja 
kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teuras-
takaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa!”  
 
* Mitä tarkoittaa, että ’poika meni itseensä’? 
* Miten sinä voit aloittaa sovinnon etsimisen? 
* Miten tavoiteltavaa sovinto vanhempien kanssa 
  on ja mitä se voi sinulle antaa? 
 
Rukousajatus: ”Jeesus, anna anteeksi, että olen 
ollut välinpitämätön sinua kohtaan ja murehdut-
tanut vanhempiani. Kiitos, että järjestät minullekin 
ilojuhlat kotiintulon ja sovinnon kunniaksi. Kiitos 
myös kodista ja vanhemmista, joiden kanssa saan 
opetella elämään. Haluaisin kertoa heille, että 
arvostan heitä.” 

HERÄTE AJATUKSIA TEINI NUORILLE 
 
Nuorten rukousviikko haluaa rohkaista sinua varaa-
maan aikaa Jumalasi kanssa. Tässä vinkkejä yhtei-
siin hetkiin Jeesuksen seurassa. 
       - Pyydä Pyhää Henkeä ohjaamaan ajatuksiasi 
       - Lue päivän teksti ja pohdi kysymyksiä 
       - Juttele Jumalan kanssa ja kerro hänelle 
          mitä olet miettinyt ja mitä aiot tehdä. 
 
1. VANHEMPIEN PYYNTÖJÄ  
Jeesuksen äidin pyyntö, Joh.2:1-11 
 
”Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: 
"Heillä ei ole viiniä." Mutta Jeesus vastasi: "Anna 
minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut."  
Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille 
sanookin, tehkää 
se." … Jeesus 
sanoi palvelijoille: 
"Täyttäkää astiat 
vedellä", ja he 
täyttivät ne reuno-
ja myöten. Sitten 
hän sanoi: "Otta-
kaa nyt siitä ja 
viekää pitojen 
valvojalle", ja he 
veivät…. ’ 
 
* Mitä vanhempasi ovat sinulta pyytäneet? 
* Miten yleensä suhtaudut heidän pyyntöihinsä? 
* Mitkä asiat vaikuttavat sinun suhtautumiseesi? 
 
Rukousajatus: ”Jumala, sinä et pyydä minulta 
mahdottomia asioita. Haluat vain aina minun 
parastani. Auta minua suhtautumaan rakkaudel-
lisesti vanhempiani kohtaan.” 


