Sinnamari Iso-Raution ajatuksia
ISÄN RAKKAUS
Jumala on rakastava isä. Hän antaa vapauden ja kutsuu meitä
eteenpäin. Hän on aina meidän puolellamme ja etsii meidän
parastamme.
Maailmassa tämä jää helposti huolien ja arjen kiireen jalkoihin.
Jumala- suhteestakin tulee helposti suorittamista. Kuitenkin Pyhän
Hengen yksi tärkeimmistä tehtävistä on muistuttaa meitä Jumalan
rakkaudesta ja armosta.
Roomalaiskirje 5:5 sanoo: “...eikä toivo ole turha,sillä Jumala on
vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän
Hengen.” Espanjankielisessä Raamatussa se tulee vielä kirkkaammin
esille näin: “ Meille on annettu Pyhä Henki täyttämään meidän
sydämemme Jumalan rakkaudella. “
Pyhä Henki siis haluaa täyttää meidät sillä Jumalan rakkaudella niin, että
tuntisimme ja tietäisimme sen olevan totta joka päivä.
Kuulin vanhemmasta naisesta, joka oli jo pienenä joutunut
hyväksikäytön kohteeksi isänsä toimesta. Hän ei häpeältään ollut
koskaan kertonut asiasta kenellekään. Eräässä sisäisen parantumisen
retriitissä hän sai kerrottua asiasta ja rukouspalvelija rukoili hänen
puolestaan. Sitten hän kehotti naista joka päivä puolen vuoden ajan
aloittamaan päivänsä hiljaisella hetkellä hengittäen syvään Isän Jumalan
läsnäoloa ja toteamalla ääneen: “ Isä, kiitos että saan olla sinun
rakastettu lapsesi”. Ei muuta. Ei sen enempää eikä vähempää. Jo
muutamien viikkojen jälkeen rukouspalvelija sai viestin, jossa nainen
kertoi tuntevansa itsensä vapaaksi, löytäneensä sisäisen parantumisen
ja tuntevansa, että hän on oikeasti Isän rakastettu tyttö.

Isä kyllä tietää rukousaiheemme ja joskus niitä on hyvä äänenkin
rukoilla, jotta näemme, miten Jumala elämässämme toimii. Tärkeintä
on kuitenkin pitää huolta siitä yhteydestä, johon Isä Jumala on meidät
hänen kanssaan kutsunut. Haastan itseäni ja haastan teitä ottamaan sen
pienen hetken Isän kanssa joka aamu ennen kiireitä ja päivän rutiineja.
“Isä kiitos siitä, että saan olla sinun Rakastettu Lapsesi! “
Jumala on kutsunut meistä jokaisen ja hänellä on tehtävä meille
jokaiselle. Paras paikka,missä on olla, on hänen valitsemassaan
paikassa. Muistattehan Joonan. Hän lähti Jumalan kutsua pakoon
toiseen suuntaan ja päätyi valaan vatsaan! Ei ollut hyvä olla poissa
Jumalan suunnitelmasta. Meille jokaiselle tärkeintä on olla siellä, mihin
Jumala on meidät kutsunut. Luin äskettäin Ukrainan sodan aikana
suomalaisesta Karoliinasta, joka on lähetysnuorten kautta Kiovassa. Hän
oli juuri sodan alettua poissa Ukrainasta, mutta hänen sydämensä tiesi,
että hänen paikkansa on Ukrainassa, vaikka siellä soditaan. Hän palasi
sinne auttamaan, rukoilemaan ja ylistämään. Minun paikkani on taas
tällä hetkellä Uruguayssa. Tiedän sen, ja siksi on kiva palata. Paras ja
turvallisin paikka on olla Jumalan suunnitelman keskiössä.
Tiedä siis oma paikkasi! Jos et vielä ole siitä varma, pyydä Jumalaa
näyttämään sinulle, missä sinua tarvitaan. Hän antaa sinulle päämäärän
ja paikan. Aivan varmasti.
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