Hartaus vanhemmille ja kummeille syyskuu 2021

”Minä olen ihme, suuri ihme!”
Näin kuuluvat Raamatun sanat psalmissa 139
Kun lapsi syntyy, naisesta tulee äiti, miehestä isä. Lapsi on lahja Jumalalta. Kallisarvoinen, hauras, toivo
tulevaisuudesta, suvun jatkumisesta. Suuri ilo ja elämänpituinen sitoutuminen huolehtimiseen ja
rakkauteen.
Lapsi on meille aikuisille – vanhemmille, isovanhemmille ja kummeille – lainaa: hän kasvaa ja kehittyy, oppii
elämisen taitoja. Haluamme opettaa lapsellemme juuri parhaat taidot selviytyä elämässä. Toivomme, että
hän saa elää terveenä, että hänellä on kavereita, että häntä ei kiusata, että hänellä menee koulussa hyvin...
Toiveita on lukematon määrä.
Lapsi on ihme. Pikkuhiljaa hän kasvaa ja kehittyy ja oppii uusia asioita. Huomaamme, että osa huolistamme
on ollut turhaa. Osa toiveistamme on toteutunut, osa ei... Se kuuluu elämään. Emme voi elää lapsemme
puolesta vaan hänen on itse kuljettava elämän tietä. Emme voi silotella jokaista kuoppaa. Emme voi
järjestää lapselle vain kivoja juttuja. Pettymyksetkin kuuluvat elämään.
Lapsi on herkkä. Ja jonain päivänä huomaamme, että tuo pieni kallisarvoinen ihmeemme on kasvanut
isoksi. Hän ottaa vastuuta omasta elämästään, tekee omat ratkaisunsa. Silloin huomaamme, että lapsi on
todellakin lainaa. Hänet annetaan meille hoivattavaksi ja pikkuhiljaa hän kokeilee omia siipiään. Turvallisten
rajojen rajat saattavat paukkua rajustikin ja säännöistä väännetään. Turvallisten vaihtoehtojen antaminen
antaa lapselle mahdollisuuden vaikuttaa omilla valinnoillaan hyvissä rajoissa. Valinnanvapaus kasvattaa
vastuuseen ja itsestä huolehtimiseen.
Lapsi on jatkuvassa muutoksessa. Emme tiedä vielä, millaiseksi ihmiseksi hän kasvaa. Katsomme ja
kuuntelemme kasvun ääntä. Säröäänissä aikuisen läsnäolo on korvaamatonta. Isokin rippikoululainen vielä
ikävöi omaa sänkyä ja oman vanhemman läsnäoloa illalla ennen unta – vaikka ei ehkä siltä näyttäisi.
Pysyvyys ja rutiinit luovat turvaa, josta on hyvä ponnistaa kokeilemaan myös omia juttuja ja tarvittaessa
palata tuttuun turvalliseen hakemaan rohkeutta.
Samoin on meidän jokaisen – aikuisenkin – suhteessa Taivaan Isään. Raamatun ja rukouksen äärellä
Jumalan tahtoa seuraten olemme hyvässä turvassa. Yritykset ja erehdykset kuuluvat myös aikuisen
elämään. Onneksi armoa ja uudelleen alkamisen mahdollisuuksia on tarjolla jokaiseen päivään. Illalla saa
huokaista rukouksen kohti Taivasta, jättää lapsen kasvun hyvän Jumalan käsiin ja uskoa kasvun ihmeet
Hänen hoidettavakseen.

Aikuisen rukous päivän päätteeksi:
Herra Jeesus
ole minulle silta
illasta aamuun.
Anna rauhasi yön hetkiin
anna lepo uupuneelle
ja salli minun herätä uuteen aamuun
armoosi luottaen.
Amen.

