
2. VANHEMPIEN ODOTUKSIA  
 
erään äidin unelma, Matt.20:20-28 
* Vanhemmat haluavat lapsilleen menestystä. Entä 
  sinä, mitä sinä odotat elämältäsi? Mihin pyrin? 
* Miten olet kertonut unelmistasi vanhemmillesi? 
* Mikä on Jee-suksen unel-ma elämääsi varten? 
* 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!” 
 
 
VANHEMMILLE: 
sopusointu kotona, Kol.3:8- 21 
* Miten kristillisyys näkyy elämässäsi ja  
  luonteessasi? 
* Miten voisit muuttaa kodin ilmapiiriä 
  sopuisammaksi? 
* Miten tuet lastasi saavuttamaan hänen omat 
  unelmansa? 
 
Rukousajatus: ”Minä riemuitsen Herrasta, minä 
iloitsen Jumalastani! Hän pukee minun ylleni 
pelastuksen vaatteet, hän kietoo minut vanhurs-
kauden viittaan.” Jes.61:10 

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

 

* 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 väistämättömiä, 
mutta Jeesus, auta meitä perheessä kuuntelemaan 
ja kunnioittamaan toisiamme. Näin opimme kasva-
maan yhdessä.”  
    
VANHEMMILLE: 
Riitoja ja valtataistelua, Jaak.4:1-12 
* Miten selvästi lapsesi tietää rajat ja tuntee 
  rakkauden? 
* Mistä perheesi riidoissa on useimmiten 
   pohjimmiltaan kyse? 
* Mitä itse tavoittelet ryhtyessäsi kiistelemään? 
 
Rukousajatus: ”Jumala, anna minulle tyyneyttä 
hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta 
muuttaa ne, jotka voin ja viisautta erottaa nämä 
kaksi toisistaan.”  

4. KUN TURHAUTTAA! 
 
Jeesus ja hänen perheensä, Mark.3:20-35 
* Mistä väärinymmärrykset sinun perheessäsi 
  usein johtuvat? 
* Mikä auttaa, kun sinua raivostuttaa?  
* Mitä vaikutuksia purkautumistavoillasi on ollut 
  sinuun? ympärilläsi oleviin? 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. 
 
  
VANHEM-
MILLE: 
vihastu, 
mutta älä 
tee syntiä, Ef.4:17-32  
* Miten teidän perheessä ilmaistaan vihastumista?  
  turhautumista? muita tunteita? 
* Miten teidän perheessä voitaisiin ’sanoittaa’ 
  tunteet selkeämmin ja selvittää riidat nopeammin? 
  perusteellisemmin? 
* Kuinka sinä olet näyttänyt mallia riidan 
  sopimisessa? ’räjähtämisen’ selvittämisessä? 
 
Rukousajatus: ”Jumala, sinä kestät tunne-
myllerryksemme. Anna anteeksi, että vaurioitan 
joskus toisia tunteenpurkauksillani. Kiitos, että 
saan kasvaa lapseni kanssa ilmaisemaan itseäni 
paremmin ja rakentavammin.” 



5. IHMISSUHTEISTA  
 
Simson ja hänen vaimonsa, Tuom.14:1-20  

* 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 
 
 
VANHEMMILLE: 
’Väärä aisapari?’, 2.Kor.6:14-7:1 
* Mitä elämä on opettanut sinulle erilaisista  
  persoonallisuuksista, ihmissuhteista ja suhteiden 
  hoitamisesta? 
* Kuinka tärkeänä pidät toisen kunnioittamista?  
* Miten se näkyy suhteessasi lapseesi, aikuis- 
  tuvaan nuoreen? 
* Sanotaan, että on parempi hävitä taistelu, jos voi   
  voittaa sodan. Mitä se merkitsisi sinun elämänti- 
  lanteessasi?  
 
Rukousajatus: ”Jeesus, auta minua rakentamaan 
luottamusta ja kunnioitusta suhteeseen lapseni 
kanssa.” 

6. SOVINNON AIKA 
 
Poika palaa kotiin, Luuk.15:11-32  
* 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 he 
ovat minulle tärkeitä.” 

 
VANHEMMILLE:   
Sovinto, Matt.5:38-48 
* Miten täytät omaa ’rakkaus-akkuasi’ ? 
* Kuinka lapsesi voisi tuntea syvemmin, että 
  rakastat häntä? 
 
Rukousajatus: ”Pyhä Henki, ympäröi minut 
Jeesuksen armolla ja Isä Jumalan rakkaudella. 
Ohjaa minut kohtaamaan lapseni sellaisena kuin 
hän on ja iloitsemaan hänen kanssaan.”  

POHDINTOJA TEINEILLE JA  
HEIDÄN  VANHEMMILLEEN 

 
Nuorten rukousviikko haluaa rohkaista nuoria 
varaamaan aikaa Jumalansa kanssa. Tässä on 
mahdollisuus myös heidän vanhemmilleen ottaa 
enemmän aikaa rukoukseen ja elämän pohdintaan 
teininuortensa kanssa. 
www.facebook.com/JoensuunAdventtiseurakunta 
 

1. VANHEMPIEN PYYNTÖJÄ  
 
    Jeesus ja hänen äitinsä pyyntö, Joh.2:1-11 
* Mitä vanhempasi ovat sinulta pyytäneet? 
* Miten yleensä suhtaudut heidän pyyntöihinsä? 
* Mitkä asiat vaikuttavat suhtautumiseesi? 
 
Rukousajatus: ”Jumala, sinä et pyydä minulta 
mahdottomia asioita. Haluat vain aina minun 
parastani. Auta minua suhtautumaan 
rakkaudellisesti 
vanhempiani 
kohtaan.” 
 
 
VANHEMMILLE: 
Rakkaus on…, 
1.Kor.13:1-13 
* Millä osa-alueilla 
  rakkauden tulisi näkyä 
  elämässäsi selvemmin? 
* Miten voisit esittää pyyntösi lapsellesi rakkauden 
  sävyttämänä?    
 
Rukousajatus: ”Jeesus, sinä ole rakkauden lähde. 
Ilman sinua en pysty rakastamaan enkä muuttu-
maan rakastavammaksi. Paranna ja hoida minut, 
jotta voisin osoittaa rakkauttasi lapselleni.” 


