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JEESUKSEN ANTAMA RUKOUS.
KENELLE ANNETTU JA MIKSI?
ISÄ MEIDÄN ASENNE

� 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.



Tulkaa minun tyköni, kaikki 
työtätekeväiset ja raskautetut, niin 
minä annan teille levon.

Matt. 11:28

Jeesuksen kutsu ja tarjous



Ottakaa minun ikeeni päällenne ja 
oppikaa minusta, sillä minä olen 
hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te 
löydätte levon sielullenne

Matt. 11:29

Jeesuksen ohje ja sen seuraus



Sillä minun ikeeni on sovelias, ja 
minun kuormani on keveä.

Matt. 11:30

Jeesuksen perustelu



Ies
Väärä ies
• epäsopiva
• pienikin kuorma tuntuu raskaalta
Oikea ies
• sopiva
• voi kantaa raskaitakin kuormia

1.Kor.15:19:”Jos olemme panneet toivomme Kristukseen 
ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita 
ihmisiä surkuteltavammat.”



Ihmisen sisäinen maailma

• Ihannetila: Lepo, rauha, järjestys

• - Isä meidän  ihmiset = Jumalan valtakunta

• Häiriötila: Levottomuus, rauhattomuus, epäjärjestys

• - Oman tien kulkija, ”sakkokierroksella”

• Matt.8:23-26: ”Ja hän astui venheeseen, ja hänen 
opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi 
kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän 
nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: "Herra, 
auta, me hukumme." Hän sanoi heille: "Te vähäuskoiset, 
miksi olette pelkureita?" Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja 
järveä, ja tuli aivan tyven.” 

• Sisäisen maailmamme tasapainoon vaikuttaa mm. 
motivaatio eli se, mikä saa meidät toimimaan tietyllä tavalla



”Sisäisen maailmani järjestys kasvaa, kun 
tunnustan taipumukseni noudattaa 
elämässäni malleja ja järjestelmiä, jotka 
eivät ole Jumalan antamia, vaan 
sekasortoisen maailman muovaamia.”



Ahdistettu ihminen

• Taustalla väärät motiivit ja asenteet
• Stressi
• Jer. 17:9-10: ”Petollinen on sydän ylitse kaiken ja 

pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? Minä, Herra, tutkin 
sydämen, koettelen munaskuut, ja annan jokaiselle hänen 
vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan.”

• Voivat saada paljon aikaan elämänsä aikana vääristä 
motiiveista huolimatta – tällä on kuitenkin hintansa



Ahdistetun ihmisen tunnusmerkkejä
1. Ihminen tuntee tyydytystä vain suorituksista.

2. Ihmiselle ovat tärkeitä suorittamisen symbolit.

3. Ihmisellä on yleensä hillitön etenemisen tarve 

4. Ihmiset ovat taipuvaisia tinkimään sisäisestä ryhdistään.

5. Ihmisen sisimmässä on usein räjähdysmäinen vihan voima.

6. Ihmiset ovat yleensä epätavallisen kiireisiä. 



Ahdistuneen ihmisen toivo

• Muutos alkaa, kun ihminen myöntää sen tosiasian, että hänen 
toimintaansa ei sanele kutsumus, vaan jokin, mikä ajaa häntä 
eteenpäin

• Hänen pitää kriittisesti arvioida omia motiivejaan ja arvojaan
• Muutos voi tapahtua inhimillisen tutkiskelun kautta.
• Muutos voi alkaa saunaillasta, miesten leiristä
• Muutos voi tapahtua Kristuksen kohtaamisen kirkkaassa 

valossa. Näin tapahtui apostoli Paavalille. 
Apt.9:1-2: ” Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran 
opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo  ja pyysi 
häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain 
löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda 
sidottuina Jerusalemiin.” 



Paavalin kääntymys
Apt. 9: 3-5: ” Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään 
Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; 
ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, 
miksi vainoat minua?" . Hän sanoi: "Kuka olet, herra?" Hän vastasi: 
"Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.” 

.” 



”Sisäisen maailmani järjestys kasvaa, kun 
käsitän olevani Kristuksen huoneenhaltija 
enkä omien päämäärieni, oman roolini ja 
oman identiteettini herra.”

Isä meidän asenne-Vastuullinen mies



Miehen vastuu

• Isä meidän asenne!  

• kyse on asenteesta ja elämäntavasta, joka ei riipu siitä, mitä 
teemme työksemme. Se on jopa enemmän olemista kuin 
tekemistä. 



Isä meidän ihmisen tuntomerkkejä

1. Ihmiset ymmärtävät olevansa huoneenhaltijoita
• se mitä heillä on, ei ole heidän omaansa
• 1.Tim.6:7
Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan emmekä 
voi viedä mitään täältä pois

2. Ihmiset tietävät, keitä ovat
• oma identiteetti on selkeä

3. Ihmiset ovat päämäärätietoisia ja ymmärtävät, mitä 
sitoutuminen tarkoittaa
• Paavali - 1.Kor.9:16
!



Oma kutsumukseni

KutsuttuAhdistettu

Neutraali

Kehityssuunta
Kutsumuksellinen elämä

Isä meidän ihmisen elämä
• Valmistautuminen tulevaisuuteen (Saarn.12:1-7)
Muista Luojaasi nuoruudessa…
• Palvelu (Matt.25:35-36)Minun oli nälkä…….

• PALVELU KEHITYSSUUNTANA



”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut 
Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä 
varten, jotka Jumala on edeltäpäin 

valmistanut, että me niissä 
vaeltaisimme.”

Ef.2:10

Paavalin ohje etsiessämme omaa
kutsumustamme


