ISÄ
”Muistan, kun sain oman lapseni ensimmäistä kertaa syliini. Tunne, jota tunsin, oli aivan uusi laatuaan.
Parhaiten tunnetta voisi kuvata syvänä rakkautena ja huolenpitona, joka syttyi sydämessäni. Mieleeni on
myös painunut se, kuinka lapseni ensimmäistä kertaa joutui tutkimuksiin sairaalassa ja kuinka tuskallinen
kokemus se oli. Kuinka suuri huoli voikaan olla omasta lapsesta.” Näin kertoi eräs isä kerran.
Uskon, että moni isä on kokenut vastaavanlaisia tunteita. Äidit ja isät saavat juhlapäivänsä kumpikin kerran
vuodessa. Parasta juhlaa on kuitenkin se, että saamme viettää aikaa yhdessä, arkena ja sunnuntaina.
Taivaallinen Isämme haluaa pitää huolta lapsistaan. Hän rakastaakin lapsiaan täydellisellä rakkaudella. Hän
ei tee virheitä. Hän kärsii, kun lapset lähtevät kapinassa väärille vieraille teille, joutuvat vaikeuksiin tai
vaaroihin. Kuinka suuri suru voikaan olla isälle, jonka kanssa hänen lapsensa eivät voi viettää tai ehkä jopa
halua viettää aikaansa.
Taivaallisen Isämme tahto on, että eläisimme elämämme yhteydessä Häneen. Hän kutsuu meitä luokseen.
Kristinuskossa ei ole kyse vanhentuneista elämänohjeista, vaan elävästä suhteesta Isäämme ja Luojaamme.
Kaikki on valmistettu meille Jeesuksen Kristuksen kautta.
Luukkaan evankeliumista löydät tarinan Tuhlaajapojasta. Se kertoo jokaisesta ihmisestä, mutta myös
Taivaan Isästä, joka on aina valmis ottamaan lapsensa takaisin luokseen. Sinäkin olet se lapsi!
”Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaa, sulki hänet syliinsä ja suuteli
häntä.” (Luukkaan evankeliumi, luku 15, jae 20.)
Lataa Piplia-sovellus ja lue kätevästi koko luku älylaitteesta tai kuuntele Raamattua äänikirjana. Sinua
kutsutaan kotiin. Voit kuunnella myös netistä Pekka Simojoen kappaleen HYMNI. Se kertoo tästä samasta
tarinasta. ”Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kaareutuu… ei ole mitään pysyvää, jälkemmekin häviää, risti
vain jäljelle jää.”

Rukous:
Taivaallinen Isä, kiitos perheestämme, kiitos isyydestä ja äitiydestä.
Kiitos isovanhemmista, kummeista, lastemme tädeistä ja sedistä.
Kiitos myös kaikista niistä läheisistä, jotka auttavat meitä arjessa.
Auta meitä kokemaan pyhyyttä ja Sinun läsnäoloasi arjessa.
Anna turvasi yön hetkiin ja armosi aamujen ruuhkiin.
Siunaa lapsemme, lapsenlapsemme ja kummilapsemme.
Kiitos, että huolehdit tämän päivän jokaisen askeleen.
Älä salli meidän murehtia enemmästä.
Amen.

