Pyhäseikkailu syyskuu 2021

Nimeni on Pietari,
mutta kutsu minua Pietuksi kuten muutkin. Voin olla sinulle jo ennestään tuttu tai kuulet minusta nyt vasta ensi kertaa. Olen
jalkapalloa ja rumpujen soittoa harrastava koulupoika ja joudun usein monenlaisiin seikkailuihin. Perheeseeni kuuluu äiti, isä,
isosisko Mirjami, pikkuveli Iisakki ja Kossi-kissa. Muita tärkeitä ihmisiä ovat paras kaverini Aapo ja joukko muita kavereita, vaari,
mummi ja ukki sekä kummieno Tuomas. Vaarin kanssa meillä on usein mielenkiintoisia jutteluhetkiä.

Olin kesällä rajoitusten hellitettyä seurakunnan leirillä, jalkapalloturnauksessa, mummilla ja ukilla, Aapon mökillä ja
perheen kanssa matkailuautolla Lapissa. Jalkapalloturnauksessa saimme pronssia! Se oli mahtavaa. Mitä sä teit
kesällä? Taas on koulu alkanut. Ja taas minä törmäilin, sananmukaisesti. Meillä on uusi ope, nuori ponihäntä-Pontus.
Niin me häntä kutsumme. Ansku sanoi opelle, että heillä on Pontus-niminen koira. Pontus tuumi, että hän erottuu tästä
kaimastaan varmaan ponnarilla ja silmälaseilla. Meillä on myös uusi luokkakaveri Karri. Hänen isoveljeensä törmäsin
kirjastossa. Luin kirjan takakantta ja enkä huomannut kulman takana ollutta poikaa. Kaaduin hänen syliinsä. Hän
tokaisi vain: ” Terve, minä olen Aarne. Minäkin sanoin nimeni, nolostuneena tosin. Aarne istui pyörätuolissa.
Nolouden jälkeen ensimmäinen ajatukseni oli, että olisipa jännää huristella kovaa vauhtia sähköisellä pyörätuolilla.
Mutta heti perään ajattelin, että olisipa kauheaa, jos ei pääsisi kävelemään ja joutuisi olemaan pyörätuolissa. Mieleen
tuli myös meidän kirkkoherran kertoma juttu. Hän oli törmännyt johonkin vanhaan tätiin, ja tämä oli säikähtänyt ja
huudahtanut: ”Voi Herra Jumala!”. Pappi oli vastannut: ”Kirkkoherra vain.” Paljon ehdin ajatella pienessä hetkessä.
Karri kertoi myöhemmin, että Aarne oli menettänyt kävelykykynsä sukeltaessaan laiturilta meren pohjaan. Kerroin siitä
myös vaarille, kun olimme viimeisillä loppukesän lämpimillä uimassa. Vaari oli ollut Ukkopiirissä eli miesten
Raamattupiirissä, ja he olivat lukeneet siellä Psalmia 139. Vaari otti ylpeänä älypuhelimensa esille ja sanoi lukevansa
sieltä toisinaan Raamattua Piplia-sovelluksesta. Vaari sanoi, että tuon psalmin voisi kiteyttää kahteen lauseeseen:
Minä olen ihme ja Jumala tuntee minut. Vaari otti käteensä rantahiekkaa ja luki samalla puhelimestaan: ”Kuinka
ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on
enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta tiedän: sinä olet kanssani.”
Yritin laskea kouranpohjalta hiekanjyvien määrää. Oletko kosksaan kokeillut? 10 jyvää oli mitättömän vähän
verrattuna pitkään hiekkarantaan. Hiekka jatkui vielä kauas meren pohjaankin. Edes pientä osaa hiekanjyvistä ei pysty
laskemaan, ja Jumalan ihmeitä on vielä enemmän. Kauempaa katsottuna hiekka näytti tasaisen vaaleanruskealta,
mutta lähitarkastelulla hiekan jyväsiä oli monen värisiä ja erimuotoisiakin!
Tuumin, että me ihmisetkin ollaan erilaisia ja samanlaisia yhtä aikaa. Aarne vaikutti mukavalta kaverilta, vaikka ei
pystynyt kävelemään. Kaikilla on jotain vaivaa ja kaikilla myös iloa, ja jokaisella varmaan myös joku Jumalan antama
lahja tai siunaus. Ajattelen, että olen aika hyvä jalkapalloilija ja minulla on hyvä rytmitaju. Ja osaan olla hyvä kaverikin.
On minussa paljon huonoakin, mutta vikojani en nyt välitä luetella. Vaari sanoi, että jokainen haluaa rakastaa ja olla
rakastettu. Ja jokaista Jumala rakastaa valtavasti. Se on varmasti totta! Kirjoitan sinulle jatkossakin mielellään lisää.
Kivaa koulun alkua! t. Pietu

Pyhäseikkailu syyskuu 2021

TEHTÄVÄ 1: Väritä kuva seuraavasti
kolmio = sininen

neliö = vihreä

ympyrä = keltainen

piste = punainen

TEHTÄVÄ 2: Lue psalmi 139 ja etsi puuttuvat sanat
Kuljen tai _____________ kaiken olet mitannut _______________________ sinä tunnet minun
_____________________.

__________ nousisin lentoon _________________________ siivin tai muuttaisin ___________ taa, sielläkin
________ minua ohjaat, __________________ väkevällä kädelläsi.

Katso, _______________ vieraalla, ____________________ tiellä, ja _______________ minut ikiaikojen
__________.
Herra, _______ olet minut _____________________, sinä tunnet __________.

Minä olen _______, suuri ________, ja kiitän _________ siitä.

