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Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Totisesti, totisesti: mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa
teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te
saatte, ja teidän ilonne on täydellinen.
Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia
vaan kerron teille avoimesti kaiken Isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntönne
minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn Isän puoleen teitä
auttaakseni. Rakastaahan Isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja
uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja tullut tähän
maailmaan, ja nyt minä jätän maailman ja menen takaisin Isän luo.”
Opetuslapset sanoivat: ”Nyt sinä puhut selvin sanoin, et enää vertauksin. Me
ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken eikä sinun tarvitse odottaa, että joku
kysyy. Siksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota.”
”Nyt te kyllä uskotte”, sanoi Jeesus. ”Tulee aika - ja se on jo nyt - jolloin te
joudutte hajalle, kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksin en silti jää, sillä Isä on
minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut
maailman.”

Rukoussunnuntaina vietettiin konfirmaatiomessua. Rippikouluaika on nuorille once in
a lifetime – kerran elämässä tapahtuva kasvun paikka ja mahdollisuus.
Pääsiäisriparin leirijaksoilla pohdittiin yhdessä ja erikseen omaa uskoa, kasvua ja
keskeneräisyyttä. Oppitapahtumissa annettiin matkaevästä uskosta, armosta ja
rukouksesta.

Viime pyhäpäivän aiheena oli Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Nuoret pohtivat
rippikouluaikana puhuttelevasti rukouksen merkitystä mm. näin: rukous on kiittämistä
tai pyytämistä, rukouksin voi turvautua Jumalaan hädässä tai ihan muuten vaan.
Rukous on yhteydenottamista Jumalaan. Rukouksessa synnit saa anteeksi tai voi
pyytää toiveita tulevaan päivään. Rukous on lausunto tai viesti Jumalalle. Rukous on
avunpyyntö tai kiitos Jumalalle tai ihan vaan keskustelua. Rukous on taivaan isälle
puhumista, aika jolloin rauhoittua, miettiä päivän tekoja.

Luin nuorille viikkiksellä Rukoussunnuntain evankeliumitekstin, joka on osa
Jeesuksen jäähyväispuheesta opetuslapsilleen. Nuoret saivat kirjoittaa nimettöminä
ajatuksistaan siitä, mitä heille tekstistä jäi eniten mieleen: yhden nuoren mielestä
teksti vaikuttaa pyrkivän oikeudenmukaisuuteen. Eräs nuori oli pohtinut: jos pyytää
niin saa eli ei kannata olla vaan hiljaa. Kolmas ajatteli, että tekstissä tarjotaan apua
kun siinä sanotaan: ”mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa
teille.”
Tämän Johanneksen evankeliumitekstin keskeinen aihe onkin vakuuttaa, että
rukoukset kuullaan. Miksi joskus sitten tuntuu, ettei Jumala kuule rukouksiamme?
Johanneksen välittämässä Jeesuksen lupauksessa korostuu rukoileminen
nimenomaan Jeesuksen nimessä. Tämän on tulkittu viittaavan siihen, että sen mitä
rukouksessa pyydetään, tulee olla sopusoinnussa sen kanssa mikä on Jumalan ja
Jeesuksen tahto. Kirkkoisä Augustinuksen mukaan Jumala armossaan jättää
vastaamatta, jos rukoilija rukoilee sellaista joka ei koidu hänen omaksi hyväkseen.
Minusta koskettavimmat kommentit nuorilta tästä evankeliumitekstistä olivat:
Isä tuo iloa ja rakastaa kaikkia, teksti oli rauhoittava ja kannustava.

