Isä meidän
Kerhoissa tämän viikon aiheena on lähestyvä Isänpäivä, jota vietämme tulevana sunnuntaina.
Askartelut viittaavat siis tällä viikolla Isänpäivään :) Puhutaan perheistä, erityisesti isistä ja Taivaan
Isästä.
Jeesus opettaa meitä tuntemaan Taivaan Isän. Johanneksen evankeliumissa Filippus-opetuslapsi
pyytää Jeesukselta: ”Herra anna meidän nähdä Isä.” (Joh. 14:8) Tätä ennen Jeesus on sanonut: ”Jos
te tunnettu minut, opitte tuntemaan myös Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”
(Joh.14:7) Jeesus vastaa Filippukselle, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt Isän. Jeesus siis kertoo
meidän näkevän Taivaan Isän Jeesuksessa. Jeesus kertoo tekevänsä lähettäjänsä tahdon, eli Taivaan
Isän tahdon. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Minun Isäni tahtoo, että jokaisella, joka
näkee Pojan ja uskoo häneen, on ikuinen elämä.” (Joh. 6:40) Raamatusta me voimme oppia
tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoaan.
Kolossalaiskirjeessä Paavali opettaa Jeesuksesta, että: ”Hän on näkymättömän Jumalan kuva.” (Kol.
1:15) Filippiläiskirjeessä sanotaan Jeesuksesta, että: ”Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei
pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja
tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa.” (Fil. 2: 6-7) Jeesus tietää, mitä
ihmiselo siis on. Hän tietää myöskin ihmisenä olemisen tuskat ja vaivat. Jeesus otti kantaakseen
meidän syntimme ja sovitti ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tähän Jeesuksen sovitustyöhön
saamme turvata. Taivaan Isän rakkaus meitä kohtaan kiteytyy pienoisevankeliumissa. (Joh.
3:16) ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän.”
Rukouksessa saamme puhua Taivaan Isälle. Jos emme tiedä, miten rukoilisimme, saimme siihenkin
Jeesukselta mallin, Isä Meidän -rukouksen. (Matt.6: 9-13)
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia
iankaikkisesti.
Aamen.
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