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Isämeidän rukous on kristikunnan suurin yhdis
täjä. Kaikki kristilliset sukupolvet kaikissa maail
man maissa ovat lähestyneet Jumalaa sen johdolla, 
ja yhteen tullessaan eri kirkkokuntain jäsenet tapaa- 
vat yhtyä siihen kristillisen veljeyden merkiksi. 
Jokainen kristillisen kasvatuksen saanut henkilö on 
oppinut sen jo lapsuudessaan, sillä pyhitetään suuren 
ilon ja suuren surun hetkiä elämässä, ja siihen pala
taan vanhuudessa, kun kaikki on jo koettu, voimat 
loppuun käytetty ja inhimillinen viisaus osoittautuu 
kykenemättömäksi antamaan turvaa vaeltajalle hänen 
katsellessaan lopulleen kallistuvaa elonsa päivää. Isä
meidän rukous on ollut Suomen kansalle rakas kautta 
sukupolvien, ja se on tehtävä sille yhä rakkaammaksi, 
sillä se on Herran Jeesuksen suun sana ja kristillisen 
uskon yleispätevä ilmaus. Isämeidän rukouksesta 
opitaan Jeesuksen mieltä, se johtaa tutkistelemaan 
Jumalan syvyyksiä.

Ken tätä kirjasta lukiessaan osuu ajattelemaan 
ihmislapsen osaa Jumalan lapsena, hän muistakoon 
myöskin sen kirjoittajaa taivaallisen Isän edessä.





Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niinkuin 

taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen 

leipämme.
Ja anna meille anteeksi meidän syntimme, niin

kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä 
vastaan rikkoneet.

Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä 
meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti.

Amen.





RUKOUKSESTA.

»Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. 
Sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa Jee
suksessa». (i Tess. 5, 16. 17.)

Tällainen on kristillisen elämän ohjelma. Jat
kuva rukous ja jatkuva kiitos. Se on Jumalan tahto 
Jumalan kansasta. Ja se toteutuu Jumalan kansassa. 
Kaikki suuret jumalanihmiset ovat olleet suuria 
rukoilijoita.

Mutta vaikeuksitta se ei tapahdu. Jos rukous 
jatkuu, niin kristillisyys jatkuu, mutta jos rukous 
lakkaa, niin kristillisyyttäkään ei enää ole. Sentäh- 
den taistelu kristillisyydestä keskittyy käytännössä 
ennen kaikkea juuri rukouskysymyksen ympärille. 
Kristillisyydelle vihamieliset mahdit tietävät rukouk
sen merkityksen ja kohdistavat kaikki voimansa 
väsyttääkseen kristittyjä heidän rukouksessaan. 
Rukoukseen väsynyt kristitty on pahalle helppo saalis.

Tilanne muodostuu kristityn kannalta katsoen 
sitä vakavammaksi, kun ulkonaiset esteet liittyvät
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erittäin juuri tässä kohden sisällisiin vaikeuksiin 
tehdäkseen kristillisyyden harjoituksen mahdotto
maksi.

Koko nykyaikainen maailmankuva näyttää puhu
van rukousta vastaan. Maailma muodostaa nyky
aikaisen tieteellisen tulkinnan mukaan eheän, tiiviisti 
suljetun kokonaisuuden, joka tulee omilla voimillaan 
toimeen eikä siedä mitään ulkoapäin tulevaa vaiku
tusta. Jeesuksen ja apostolien ajan ihmiset eivät 
tienneet mitään tällaisista vaikeuksista, siksi että 
luonnon lakiperäisen yhteyden aate kirkastui vasta 
paljon myöhemmin. Jos sen ajan sivistynyt ihminen 
vain uskoi Jumalaan, niin maailmankuva ei häirinnyt 
hänen rukoustaan. Nyt on toisin. Jokainen joka 
tuntee hiukan nykyaikaista luonnontiedettä, voi usko
vana joutua tämän kysymyksen eteen: kuinka voi 
minun rukoukseni tavoittaa Jumalan tämän maail
man lakiperäisestä eristyksestä huolimatta, ja kuinka 
Jumala voi ylimaailmallisesta henkisyydestään ja kor
keudestaan saavuttaa minut? Ei mikään jatkuva tut
kimus voi tässä kohden helpoittaa hänen asemaansa 
kristittynä. Maailma on kokemusperäisen tieteen 
kannalta katsoen suljettu kokonaisuus, jonka piiriin 
ei Jumalakaan voi tunkeutua.

Rukoilijan asema näyttää täten toivottomalta, 
eikä maailman kulun tarkkaaminen suinkaan hevin
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paljasta Jumalan vaikutuksia. Ulkonainen luonto 
kulkee jatkuvasti omaa, lakiperäistä kulkuansa. Tuli
vuoret ja maanjäristykset, myrskyt ja merien aallot, 
maan magneettiset häiriöt, auringon ja kuun pimen
nykset, pyrstötähdet ja muut taivaan merkit, kulku
taudit, hallat, pitkät poudat ja muut vitsaukset, joita 
ennen pidettiin Jumalan vihan merkkeinä ja Jumalan 
vaikutuksina, ovat nykyajan ihmisen mielestä luon
nollisia asioita, joiden syyt hän melkoiselta osalta 
tietää ja oppii aste asteelta yhä paremmin tuntemaan. 
Ihminen osaa monessa tapauksessa ennustaa niiden 
ilmaantumisen, ja uskova taistelee uskottoman rin
nalla niiden tuhoisia vaikutuksia vastaan. Missä siis 
Jumala? Kun mainittuja ilmiöitä pidettiin Jumalan 
vaikutuksen välittöminä ilmauksina, niin ihmisen 
koko yritteliäisyys ja toimintatarmo lamaantui niiden 
kohdatessa, mutta nyt niitä pidetään luonnon ilmiöinä, 
eikä mikään estä uskovaakaan suojelemasta itseään 
niitä vastaan.

Jos Jumalaa on vaikea löytää luonnosta, niin 
yhtä vaikeata on löytää häntä ihmiselämästä.

Ajateltakoon maanviljelys- ja teollisuustuotan
toa, liike-elämää, valtiollista elämää, ihmisten huvi
tuksia ja muuta hyörinää — missä siinä on Jumala? 
Eikö välttämättömyys kulje kautta ihmiskunnan kuin 
tunnoton, sokea hirviö, joka ei tunne sääliä, ei oikeutta
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