Viikon sana

Heli Nurmi, seurakuntapastori

Mikkelinpäivä
Matt. 18: 1-5
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten
valtakunnassa?”
Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:
”Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka
minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.
Mikkelinpäivä on erityispyhä, enkelien ja lasten päivä. Kaikkina päivänä meidän tulisi
kuitenkin muistaa, että jokainen lapsi on arvokas. Seurakunnan lastenohjaajan arvojen
perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja rakastava Jumala. Työtä ohjaa käsitys siitä, että
jokaisella lapsella on tarve ja oikeus tulla rakastetuksi, nähdyksi ja kuulluksi. Tämä on
yhteinen tavoite kasvatuskumppaneina lasten vanhempien kanssa. Päiväkerhossa
kasvatus on lapsen kohtaamista ja aikuisina omalla esimerkillämme annamme mallin
toisten ihmisten kunnioittamisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä.
Olen aiemmassa työssäni lastenohjaajana tavannut hyvin erilaisia vanhempia ja lapsia.
Minulle on jäänyt vuosien varrelta mieleen eräs perhe, jonka 3-vuotias lapsi ei osannut
vielä kunnolla tuottaa sanoja. Häntä tultiin hakemaan päiväkerhosta, jolloin kannustin lasta
kertomaan itse päivän touhuista. Vanhempi tokaisi epävarmana ja hieman vaivaantuneena, että eihän tuo meidän lapsi osaa puhua. Kyykistyin lapsen viereen pörröttäen
hänen hiuksiaan ja sanoin, ettei aina tarvita sanoja. Lapsen olemus ja hymyhän kertovat,
että kerho on mennyt hyvin ja jatkoin, että kaikesta huolimatta me kaksi kyllä
ymmärrämme hyvin toisiamme. Lapsi taputti minua molemmille poskille vähän tahmeilla
käsillään ja meitä kumpaakin nauratti kovasti! En koskaan unohda vanhemman ilmettä,
joka vaihtui yllättyneestä hämmentyneeksi ja iloisesta kiitolliseksi. Jokainen lapsi on
Jumalan silmissä kaunis, ainutlaatuinen ja erityinen.
Rakas Taivaallinen Isä,
Sinä olet puhaltanut elämän hengen jokaiseen pieneen lapseen.
Siunaa kaikkia lapsia, siunaa ja varjele heitä ja heissä asuvaa elämän salaisuutta.
Ravitse ja ruoki niitä mahdollisuuksia, jotka heissä uinuvat ja ovat alullaan.
Varjele heitä vaaroilta ja kohtuuttoman kovilta vaiheilta.
Anna heidän saada osakseen kaikkea sitä, mitä he tarvitsevat
voidakseen kasvaa turvallisesti ja vapaana
omassa rytmissään ja aikataulussaan kohti omaa elämäntarkoitustaan.
Jumala, rukoilemme iloa ja enkelien suojelusta kaikille lapsille.
Kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen.

