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Sielunhoitokurssi 

”Kohti eheämpää aikuisuutta”. 

Aiheena: Terve itsetunto 

1. Jeesuksen sovitustyö ristillä 

 

Jeesus teki suuren vaihtokaupan Golgatan ristillä: Hän otti meidän pahuutemme ja antoi meille hyvyytensä. Jeesus otti meidän täysin synnin 

tuhoaman elämämme ja antoi meille omana täydellisen elämänsä. Olimme tilassa, jossa ei mikään muu lääke pystynyt ratkaisemaan meidän 

fyysisen-, ja tunne – elämämme ongelmia. 

• Jes. 1:6 Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu, eikä 

öljyllä pehmitetty. 

 

Tarvitsimme täydellisen muutoksen, transformaation elämäämme. 

Ristin voiman ymmärtämisen kautta elämämme ei jää koskaan ennalleen, vaan se muuttuu kokonaan. 

Tässä tilassa teimme päätöksen tulla Jeesuksen luo sanoen: ”Herra tässä on elämäni, haluan vaihtaa sen” Jeesus vastasi, ” Ei ongelmaa, tuo 

elämäsi sellaisena kuin se on, niin minä käsittelen sen ristillä”. 
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Ristin työn kautta voitto on saatu! sovitustyön kautta, elämän täydellinen muutos on mahdollinen. Jeesus vapautti meidät kirouksesta ja tuhosi 

paholaisen vallan täydellisesti. 

 

• Gal.3:13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme –sillä kirjoitettu on :”Kirottu on jokainen, joka on 

puuhun ripustettu.” 

Terve itsetunto on siis mahdollista jokaisen saavuttaa ja omistaa itselleen. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Kasvu terveeseen itsetuntoon on 

yksilöllistä ja joku voi parantua hetkessä, kun taas toisen parantumisprosessi vie pitemmän ajan.  

Ihmisen sielunmaailma: tahto, tunteet, järki, ymmärrys ovat monitasoisia ja laaja-alaisia kokonaisuuksia, ja vuosien mittaan sisimpäämme on 

kertynyt asioita moneen tasoon, kerrokseen ja lokeroonkin. On paljon salattuja ja kiellettyjä asioita ja kipuja. 

Sydämen asioiden esilletuominen yhtäkkiä voi olla tuhoisaankin. Psyykkinen puolemme ei kestä liian voimakasta stressiä ja ahdistuksen määrää. 

Sen vuoksi eheytyminen vie oman aikansa ja on tärkeää olla itselleen armollinen ja antaa aikaa toisaalta kestää omaa rikkinäisyyttä, mutta 

kuitenkin säilyttää usko ja toivo Taivaan Isän hyvään tahtoon parantaa kokonaan, kun sen aika on, askel kerrallaan. 

• Hebr. 10:12-14 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle, ja odottaa nyt vain, 

kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. Sillä hän on yhdessä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka 

pyhitetään. 

 

• 1.Kor.13:12 Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä olen tunteva vajavaisesti, mutta 

silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. 

Jumalan ilmoittaa meille itsensä Pyhän Henkensä kautta ja myös Henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin ja totuutta Jumala etsii salatuimpaan 

saakka. Tämä on turvallista tietää. Kaikki on avointa ja paljastettua Parantajallemme. Hän tietää ja tuntee meidät salatuimpaan saakka. 

Taivaallisen paimenen käsiin on turvallista jättäytyä eheytymään sellaisena kuin on tänään. 

 

2. Terveen itsetunnon kehittymisen esteitä; tunne-elämän haavat.   
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1. Pois luovutettu itsetunto 

Synnilliset valinnat ja elämäntavat, jotka tuhoavat itseämme ja omaa arvoamme. Alaspainettuna kokee, ettei ole voimaa tai uskallusta uskoa syntejään 

anteeksi. Kokemus ei nouse uskossa tunne-elämän alueelle. Armon kokemus on jäänyt vajaaksi, eli ei kuulu minulle, en ole ansainnut, olen huono, paha, 

kelvoton jne. 

• Syyllisyyden tunto on jäänyt eheytymättä sisimmässä. 

• Käyttäytyminen anelevasta asenteesta käsin eli saanko olla olemassa. 

• Psyykkiseen kokemusmaailmaan ei synnyt tunnetta anteeksiantamuksen todellisuudesta, hyväksynnästä. 

2. Vallan ja arvon siirtyminen toiselle 

Perheessä, lapsuudessa, joutunut elämään armottomuuden alaisena ja itselle muodostunut käsitys omasta arvottomuudesta. Myöhemmin seurauksena 

parisuhteessa tai ihmissuhteissa yleensä, alkaa luovuttaa pois omaa valtaansa esim. puolisolleen. Tämä johtaa vähitellen hyljeksittynä olemiseen, minua saa 

kohdella alentavaan tyyliin, koska minulla ei ole arvoa. Esim. avioliitossa miehen rooli korostuu ja muuttuu alistavaksi, jopa väkivaltaiseksi. Vaimo alistuu 

tähän. Muodostuu vääristyneeksi tavaksi.   

Ihminen kokee olevansa hyljeksitty ja alkaa ”vetää päälleen” hyljeksimistä. Kohtelee muita armottomasti.   

3. Itsetunnon rakentuminen alkaa jo pienestä lapsesta  

Vanhempien suhtautuminen; huolenpito, turva, rakkauden osoittaminen jne. vaikuttavat kokonaisvaltaisesti ihmisen tunne-elämän kehittymiseen. 

Luonnollisesti vanhempien menneisyys ja omat kipukohdat vaikuttavat lapsen kohtelemiseen joko negatiivisesti tai positiivisesti. Vaikutukset ovat nähtävissä 

ennemmin tai myöhemmin. 

• Valit.5:7 Meidän isämme ovat syntiä tehneet; heitä ei enää ole. Me kannamme heidän syntivelkaansa. 

Raamatun ilmaisee sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden selkeästi. Aviopuolisot, kuten muutkin ihmiset ovat keskenään samanarvoisia. Kaikilla ihmisillä 

sukupuolesta, rodusta, iästä riippumatta, on arvo ainutlaatuisina yksilöinä, ja sen tulee olla loukkaamaton. 

• Gal.3:28 Ei ole tässä juutalaista, eikä kreikkalaista, ei ole orjaa, eikä vapaata, ei ole MIESTÄ eikä NAISTA, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa 

Jeesuksessa.  

• Ef.5:21-33.” Toinen toisenne kunnioittamisessa, kilpailkaa keskenänne” 



Kristillinen Terapiapalvelu ry 
 

Kristillinen Terapiapalvelu ry, Kohtaamispaikka, Helsingintie 10, 04400 JÄRVENPÄÄ 

2012 
 

3.  Totuuden kautta eheytymisen tielle  

• Joh. 8:31-32 Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.                                                                                          

Jumala kutsuu meitä totuudessa etsimään vastauksia arvottomuuden ja arvon kysymyksiin.       Eheytymisen tie on prosessi, missä Pyhä Henki alkaa paljastaa 

ja parantaa sielunmaailmaamme. Eheytymisen tiellä tarvitsemme paljon hyväksyvää ja ymmärtävää rakkautta ja myötätuntoa.  

Usein eheytyminen on pitkä ja kivulias prosessi.  

• Gal.4:4-7. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, 5. lunastamaan lain alaiset, että me 

pääsisimme lapsen asemaan. 6. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" 7. 

Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.  orjuudesta lapseuteen. Jumalan rakkaus on 

vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta.  

1. Menneisyyden selvittäminen 

Arvottomuuden, solvausten, mitätöimisten, häpäisyn ym. tunteiden ja asioiden esilletuominen on erityisen tärkeää eheytymisprosessissa. 

Sisäisessä maailmassa menneisyyden asiat vaikuttavat itsetuntoon ja käsittelemättöminä ne vaikuttavat ja ohjaavat käyttäytymistämme, 

havaintojamme, itseilmaisuamme ja vuorovaikutusta toisten kanssa. Syntyy tahattomia väärinkäsityksiä ja väärinymmärryksiä. 

Tunteiden tunnistaminen ja niiden nimeäminen ja niiden haltuun ottaminen on asioiden tunnistamista. Sisäisen maailman tunnistamattomat asiat 

pyrkivät kuitenkin aina tulemaan esille ja paljastumaan alitajuisesti. Tällöin oireet ilmenevät hallitsemattomina pelkoina ja ahdistuksina. Oireina 

tilanteisiin ylireagoiminen, viha, häpeä, katkeruus, suru, masennus, alakuloisuus, alavireys, eristäytyneisyys, psykofyysiset oireet; vatsakivut, 

päänsäryt, joille ei löydy syytä. 

Kaikilla meillä on vahvasti koettuja asioita jo lapsuudesta saakka. Muistikuvat ovat pimennossa tai ne ovat heikkoja.  Aikuiselle vähäpätöinen 

asia, voi lapsuudessa ja lapselle olla ”vuoren korkuinen” asia. Lapsen herkkyystaso, ei ole kyennyt käsittelemään jotain tilannetta tai kokemusta 

ja aikuinen ei ole tullut lapsen tasolle asian kanssa. Asia voi ”nielaista” lapsen kokonaan sisäänsä. Esim. vanhemman/aikuisen käsittämätön paha 

teko tai sanominen. 
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Menneisyyteen voi jäädä ”vangiksi”, jolloin tuomion omaisesti siirrämme kokemamme tuskan, vihan ja katkeruuden omiin lapsiimme ja edelleen 

sukupolvelta toiselle. Muodostuu elämänmuodoksi, tavaksi ja tottumukseksi sukupolvien ketjussa jatkuvaksi. 

Psykologiset puolustusmekanismit (kieltäminen, torjunta, tunteen kieltäminen) pyrkivät suojaamaan psyykettä traumaattisilta, syviltä 

kokemuksilta. Syntyy vaikeus puhua ja lähestyä ahdistavaa asiaa. (lukkotila, pakeneminen.) 

2. Rikkinäisen miehisyyden ilmeneminen aikuisiässä voi ilmetä seuraavilla tavoilla 

• Työnarkomania: Oman arvon tunto on kiinni siitä, miten paljon kykenen saavuttamaan ja jatkuva isän arvonannon hakeminen. 

Minkäänlainen hyväksyntä tai suosio ei riitä työnarkomaanille, vaan hän pakenee koko ajan. 

• Loppuun palanut mies: Kantaa Suunnattomien taakkojen kantaminen harteillaan. Ei osata laskea taakkaa alas, eikä käsitellä sitä. Stressi 

kanavoituu monia reittejä pitkin tunteen purkautumisena ja riippuvuuksina. 

• Keskenkasvuinen mies: Arka keskenkasvuinen ei suostu kasvamaan aikuiseksi. Ei identiteettiä eikä vastuuta ja jäävät roikkumaan 

pidennettyyn nuoruuteen. Vetäytyminen ihmissuhteista jotka tuottavat heille häpeää tai ovat heitä vahvempia. Lakkaavat omaksumasta 

todellisen maskuliinisen voiman ja auktoriteetin hyvyyttä. 

• Isähahmon etsijä: Tarkoittaa identiteetin kadottamista voimakkaammille hahmoille, jotka antavat heille merkityksen. He alistuvat 

vahvemman tahtoon, eivätkä kapinoi. Vahvempi muokkaa koko ajan toista, eikä toinen pääse kasvamaan itsenäiseksi. Molemmat jäävät 

yksinäisiksi. 

3. Naisen ja miehen erilaisuus toipumisessa 

Nainen on luotu vastaan ottamaan rakkautta ja luottamaan lapsenomaisesti mieheen. (vrt.mies perheen pää, nainen luottaa häneen, tunneside 

vauvaan) 

Vastaanottavaisen (verhottu ja kätketty) ominaisuutensa vuoksi nainen kätkee sydämeensä asioita ja myös loukkauksia. Sydämestä tulee 

haavojen säilytyspaikka, sija tutkistelulle, ihmettelylle, mutta myös haavoittuvuudelle. Nainen kantaa naiseuteensa kohdistuneet loukkaukset 

syvällä sisimmässään. Fyysisesti heikompi konfliktin uhatessa, arempi ja tarvitsee suojelusta. Turvattomuus voi aiheuttaa konkreettisesti 

hedelmättömyys. 

• Luuk.2:19 Maria kätki sydämeensä kaiken, ja tutkisteli sitä. 
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• Matt 1:18-20 Joosef 

Maskuliinisuus: Voima, luovuus, analyyttisyys, isän kautta, kutsuu tytärtä ja lasta elämään. Todellinen maskuliinisuus on kykyä tehdä aloitteita 

(aktiivinen osapuoli seurustelussa, vastuullisuus päätöksenteossa). 

Feminiinisyys: Herkkyys, joustaminen, vastakaiku, intuitiivisuus, koristeleminen tulee äidin kautta. Naisen avoin syli antautuu ja antaa itsensä ja 

on miehen suojelua vaille. Nainen on heikompi astia ja varokoon miehet, ettei kohtele naista huonosti, jotteivät heidän rukouksensa estyisi. 

Sydämeen kätkettyjen asioiden esille tuominen vie naiselta enemmän aikaa. 

Tarve purkaa ja pilkkoa asioita pitkään ja moneen kertaan. (”pilkkoa atomitkin palasiksi”). 

Nainen kääntää traumat sisäänsä, monesti alkaen vihata itseään ja aiheuttaen itselleen vahinkoa. 

Itsensä vihaaminen ilmenee esim. syömishäiriöinä (bulimia, anoreksia) -> syy vihata itseä, kääntää se sisäänpäin. Teen salassa, en paljasta 

sisintäni. Syntyy oman naiseuden vihaaminen tai naisellisten asioiden välttäminen. 

Mies käsittelee asiat nopeammin ja konkreettisemmin. Tuo asiat/tunteet voimakkaasti ulospäin toiminnan keinoin, jopa väkivaltaisesti. 

Suuntautuu ulospäin ja ympäristöön. esim. vaaralliset urheilulajit tai taistelulajit. 

Fysiologisesti naisen ja miehen aivot ovat rakenteellisesti erilaiset. Naisen aivokurkiainen on paksumpi -> hermotus runsaampaa, ja se vaikuttaa 

ajattelu-, hahmotus- ja toimintaprosesseihin. Naisella on laaja rintama ja hänen kaikki tiedostot ovat auki yhtä aikaa. Tippaleipäaivot ovat siis 

naisilla ja miehillä putkiaivot, joilla hän keskittyy yhteen asiaan kerrallaan.  

4. Avioliitto 

On suhde ja liitto jossa Tehdään hyvää. 

Ei ole valtataistelua, vaan suhde jossa palvellaan toisiaan. 

Molemmat ovat tietoisia omasta arvosta=itsetunto. 

Alamaisuus ei ole alistamista, vaan molemmat tekevät kaikki kuten Herralle palvellessaan toisiaan ja koko perhettä. Molemmilla on vastuu ja 

asema jossa pidetään toistensa puolta. 
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Mies palvelee vaimoa ja nainen suostuu siihen, kun hänen tarpeet tulevat huomioiduksi. Sen kautta nainen alkaa kunnoittamaan ja arvostamaan 

miestä ja asettuu luontevasti alamaisuuteen, miehen palvelemisen kautta. Nainen on tarkoitettu kylkiluuksi, eli hän tuntee hyvin miehensä ja on 

lähellä miehen sydäntä. Kylkiluu tukee ja tuntee hyvin miehen sydämen. 

Suomalaiset naiset ovat tottuneet kautta historian ottamaan paljon vastuuta työelämästä ja perheestä. Juuret tähän johtavat sotien aikaiseen 

tilanteeseen, koska naisten oli pakko kantaa koko vastuu kodista, koska miehet olivat rintamalla sotimassa. Myöhemmin miehet eivät kyenneet 

ottamaan vastuuta kodissa, koska olivat traumatisoituneet sodan kirouksessa. 

Sukupolvien takaa tuleva väärä malli vaikuttaa tänäkin päivänä vääristäen miehen ja naisen roolia perheessä. Väärä malli synnyttää herkästi 

vastuuttomuutta ja siitä seuraa esim. alkoholismia ja muita riippuvuuksia. Apua, jota miehet olisivat tarvinneet sodan jälkeen, ei osattu antaa eikä 

riittävästi tiedostettu. 

Naisista on vääristyneen mallin takia syntynyt vahvoja ”pohjanakkoja”, kuten Niskavuoren Heta. Naisen vahvuus ja miehen rikkinäisyys ovat 

synnyttäneet epätasapainon perhedynamiikassa. 

Naisviha syntyy, kun tytöt ovat joutuneet kasvamaan naisia vihaavassa kasvuympäristössä kotona. Sen takana ovat äidin käsittelemättömät kivut 

ja haavat, jotka ovat traumatisoineet koko perhettä. 

Naisviha saattaa johtaa uskomukseen, että naisena olo on rasite.  Eli naisena oloa ei arvosteta ja huonon itsetunnon takia nainen alkaa vetää 

päällensä huonoa kohtelua ja hylkäämistä, väheksymistä ja naisen mielipiteiden aliarvostamista. 

Naisviha imenee naisilla siten, että väheksyy itseään naisena, eikä hyväksy naisellisia asioita. Naiselle syntyy halu olla kuten mies, väheksyen 

naisena oloa ja naisellisia asioita. Kokonaisuus ruokkii sitten homoasenteen hyväksyntää. 

5. Kohdatuksi tuleminen 

Eheytymisessä ensisijaista on tulla kohdatuksi sellaisena kuin olemme, aitoina, kaikkine tunteinemme, totuudessa. Että meillä on yksilönä varattu 

tila ja paikka käydä asioita läpi. 

Että meillä on mahdollisuus puhua kaikista omista asioista riittävän kauan ja perusteellisesti. Kasvu, muutos uuden syntyminen ovat Jumalan 

ihmeitä ja Hän on taivaallinen parantajamme. 
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Tarvitsemme myös lähimmäistä, luotettavaa ihmistä, kenelle puhua asioistamme. Tarvitsemme konkreettista, ”lihaa ja verta” olevan persoonan. 

Jumalan parantavat ominaisuudet tulevat käyttöön armolahjojen välityksellä. 

Seurakunnan/ hengellisen yhteyden kautta tuleva apu ja tuki on tärkeää. Tärkeää pysyä ja kasvaa yhteydessä. 

 

4. Terveen itsetunnon löytyminen 

Terveen itsetunnon hedelmää alkaa näkyä, kun ihminen alkaa löytää itsensä ja alkaa arvostaa/nähdä itseään, kuten Jumala häntä arvostaa ja 

näkee. 

• Ef.5.8-10 Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys, ja vanhurskaus ja 

totuus on valkeuden hedelmä-  ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. 

Kun menneisyyden haavat on parannettu alamme nauttia itsestämme ja koemme tasapainoa ja hyvää oloa suhteessa itseemme ja lähimmäiseemme. 

Lahjat, jotka Jumala on meihin kätkenyt alkavat löytyä ja uskallamme alkaa käyttää niitä. 

Ihmis- ja perhesuhteemme alkavat eheytyä ja synnyttävät nautintoa ja iloa. Jumalan rakkaus alkaa voimakkaammin vallata sijaa kaikessa, mitä teemme ja 

mihin pyrimme. 

• Ef.2:8–10 Sillä armosta te olette pelastut, uskon kautta, ette itsenne kautta- se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta ettei kukaan kerskaisi. Sillä me 

olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä tekoja varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. 

Siunauksen ennalleen asettaminen. 

Eräänä päivänä muutos tulee ja selkeä askel eheytymiseen on tapahtunut. 

On tullut aika, siunauksen aika, ottaa takaisin se, minkä sielunvihollinen on varastanut. 

Uskalluksen aika ottaa vastaa Jumalalta hänen hyvä lahjansa, voittopalkinto. 
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• Joel.2:25 -26Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun sotajoukkoni, jonka minä 

lähetin teitä vastaan.Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herra, teidän Jumalanne nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. 

Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti. 

Eheytyminen on Taivaallisen Isän läsnäolon löytymistä ja läheiseen suhteeseen kasvamista.  Se on Häneltä vastaanottamista, yhteydessä 

elämistä. Orja elää pelossa, mutta Pyhän Hengen johtamina olemme Isämme johtamia lapsia. Tämä on tärkeä vastaanottaa ja oppia elämään 

läheisessä suhteessa Abba=” Isin kanssa. Pysyä siunauksessa ja yhteydessä, mikä vapauttaa kahleista ja ahdistuksesta. 

Haavamme ja kipumme ovat estäneet ja vääristäneet läheisen Isi -suhteen löytymistä. Kun läpimurto Pyhän Hengen työn kautta on saavutettu, 

uusi läheisyys myös löytyy ja siunaus alkaa saavuttaa yhä laajempaa alaa elämässämme ja perhekunnassa. Kirouksen voima murtuu. Isän 

rakkaudellinen sydän ja kaikki Hänen valtakuntansa rikkaudet ja lähteet ovat meidän perintöosamme, kun omistamme tyttären ja pojan sydämen. 

• Room.8:14-18Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, 

vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme ”Abba, Isi! Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan 

lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran hänen kanssaan kärsimme, että 

me yhdessä myös kirkastuisimme. 

Perintö kuuluu kypsille tyttärille ja pojille. Kuka antaisi miljoonan euron perinnön keskenkasvuiselle (kreik.teknon)? Lapsi saa perinnön, kun on 

kypsä ottamaan sen vastaan ja ymmärtää tarkoitusperän vanhempiensa päämääristä. Hengellisesti orpoa voisi kuvata siten, että henkilö ei ole 

löytänyt turvallista paikkaa Isän sydämellä, ja kokee ettei ole hyväksytty, hoivattu ja rakastettu.  

• Luuk.15:13. Tuhlaaja poika –vertaus.  

Tuhlaaja poika otti perintönsä ennenaikaisesti tuhlaten elämänsä ja omaisuutensa holtittomasti. Hänen elämänsä ja luonteensa ei ollut riittävän 

kypsä ottamaan vastuuta Isän tahdon toteutumisesta. Ajattelutapansa oli orvon sydämestä nousevaa, rikkinäistä. Hän ei ollut valmis ottamaan 

vastaa Isän kuritusta, ojennusta ja nuhdetta. Tärkeää myös on oppia auktoriteettiasemassa eläminen, suhteessa vanhempaan. Se vaikuttaa 

myöhemmin elämässä alamaisuudessa olemiseen eri elämäntilanteissa ja ihmiskontakteissa. Tuhlaaja poika lähti oman tahdon tietä liian aikaisin 

”maailmalle”, kun olisi ollut aika eheytyä ja parantua Isän kodissa ja omaksua terve itsetunto. 

Perinnön vastaanottaminen edellyttää antautumista ”Isän työpöydälle” eheytymään ja kasvamaan täyteen naiseuteen ja miehuuteen, täyteen 

uskon määrään. Tämä maksaa meille kärsimyksen hinnan ja sen kautta opettaa kuuliaisuutta ja nöyryyttä, herkkyyttä kuulla Isän ääni. Se on 

suostumista kulkea minulla tarkoitettu ja suunniteltu tie, jossa luonteeni muuttuu kivunkin kautta, Kristuksen kuvan kaltaisuuteen kypsyydessä, 

uskollisuudessa, viisaudessa ja ymmärryksessä. 
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Astuminen koko perintöön Kristuksessa sisältää kärsimyksen Hänen kanssaan, jotta osaksemme voisi tulla suurempi kirkkaus. Antautumalla 

kärsimyksen kouluun ja itsensä kuolemisen tielle, saamme kokea Isän lohdutusta ja läheisyyttä, koska Hän on lähellä niitä, joilla särkynyt sydän 

ja murtunut mieli. Isän läsnäolo muuttuu voimaksi meidän heikkoudessamme. Jos emme suostu ahjoihin ja nousemme vastustavaan kapinaan, 

koettelemukset silti tulevat, mutta silloin se muuttuu kurituksen kouluksi, jossa luonnettamme taivutellaan ahjossa. Tällöin Isä on kuitenkin 

kanssamme; Hän ei hylkää eikä jätä! 

Jeesus sai vahvistuksen Isän rakkaudesta ja suosiosta ennen kuin hän joutui voittamaan kiusaukset erämaassa. Tarvitsemme jatkuvasti ilmestystä 

Isän rakkaudesta, turvasta ja huolenpidosta, jotta voimme voittaa kiusaukset elämässämme ja palvelutyössämme ja välttääksemme orvon 

sydämen –ajattelutavan. Kun olemme alamaiset (kreik.riippuvainen,alistuminen, nöyrtyminen) Taivaalliselle Isälle, elämä virtaa ja saamme 

kokea Jumalan voimaa ja johdatusta elämässämme.   

Siunaten Jouni ja Pirjo Anttila   


