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Mamin – mummoni – isoäidin kihlasilkki lienee kudottu 1800-luvun puolivälissä.

Sukupolvien ketjussa
MINÄ EN OLE ENSIMMÄINEN
Sävel ja sanat Pekka Simojoki
Minä en ole ensimmäinen,
joka ihmisen polkuja käy
ja kun jälkeni ei enää hiekassa näy,
toiset tallaajat löytävät sen
uuden tarinan kirjoittaen.
Minä en ole ensimmäinen,
joka sävelen sieluunsa sai.
Tänään laulumme soi, mutta huomenna kai
lapsenlapset jo soittavat sen,
kanssa naurun ja kyyneleiden.
Nyt me uskomme, toivomme, rakastamme,
vaikka pisara meressä kaikki on se.
Sukupolvien ketjussa paikkamme on
pieni ja vaatimaton.
Vaikka nimi ei jäisikään historiaan,
vaikka kivet vain muistaisi mullassa maan,
me kuulumme Jumalan suunnitelmiin,
taivaan kansalaisiin.
Minä en ole ensimmäinen,
joka kaipauksen lähteestä juo.
Tämä ihmisen ikävä ihmisen luo
on kuin alkua ikuisuuden.
Minä juon, vaikka ymmärrä en.
Minä en ole ensimmäinen,
jonka talossa murheita on,
mutta joskus, kun tuska on mittaamaton,
ilo kolkuttaa ovelle sen,
tulee vieraaksi yllättäen.
Minä en ole ensimmäinen,
joka taakkansa ristille vie.
Sieltä aukeaa ainoa elämän tie,
polku levon ja lohdutuksen.
Minä en ole ensimmäinen.

Jumala, sinä olit opastajani jo kun
olin nuori, ja tähän päivään asti
olen saanut kertoa ihmeistäsi.
Psalmi 71:17

Lauloin tuon Pekka Simojoen
laulun hiljattain kummisetäni Pekka
Rossin muistotilaisuudessa. Kiitän
Jumalaa monista yhteisistä hetkistä
kummien seurassa. Pekka-kummi
kastoi minut kuukauden ikäisenä,
mutta sain kuulla siunauksen sanat
lukuisia kertoja kohdatessamme.
Kaarinalla oli hautajaispäivänä
hartioillaan hänen äitinsä isoäidin
kihlasilkki. Uskon, että tuo arvokas
perintöhuivi muistutti omalla
tavallaan myös esirukouksista, joita
meitä edeltävät polvet ovat
puolestamme rukoilleet.
Siunaustilaisuudessa lapsenlapset
lukivat Psalmin 100, joka päättyy:
"Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen
armonsa, hänen uskollisuutensa
polvesta polveen."
Kihlasilkit ja viisaat neuvotkin
saattavat unohtua naftaliiniin. Virossa
kristillisen kasvatuksen ketju katkesi
pakon edessä useiden sukupolvien
ajaksi. Nykypolvi ei enää muista sitä,
minkä jo heidän vanhempansa ja
isovanhempansa unohtivat! Siksi Viro
on tänään erityisen kivikkoinen
lähetyskenttä.
Jumalan armoa ja huolenpitoa ei
kannata piilotella tai säilöä vain
erityistilanteiden varalle. Sen voi
ottaa rohkeasti päivittäiseen
käyttöön. Ajattelen, että paras
perintö, jonka voin välittää
nuoremmalle polvelle, on näyttää
esimerkkiä armolliseen Jumalaan
turvautumisesta kaikessa, mitä elämä
tuo tullessaan.

92-vuotias Kaarina-täti on Jalmari ja Hilja
Malmin seitsemästä lapsesta viimeinen
elossa oleva. Kristuksessa meillä on toivo
jälleennäkemisestä taivaan kodissa.

Kouluvierailulla Luumäen alakouluissa
kerroin lapsille, kuinka Jumala auttoi
kalaverkon pelastamisessa järven pohjasta
ja kuinka kärähtäneet piparit päätyivät
tauluksi ja lopulta koiravieraan suuhun.
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Hyvinkään seurakunta siunasi minut
nimikkolähetiksi 23.9. Kuva: E.Gröhn

Korona-ajan kahvitarjoilu Turku-aktiossa.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän
leiripäivässä viime lauantaina
matkustettiin nimikkolähettien luo ympäri
maailmaa. Minä pääsin paikalle livenä.

Seitsemän kuukauden kotimaanjakso
alkaa olla loppusuoralla – enää
kuukauden päivät jäljellä täällä puolen
Suomenlahtea! Kuten varmaan olet
kirjeistä huomannut, olen nauttinut
mökkielämästä luonnon helmassa. Olen
saanut olla aitiopaikalla nauttimassa
runsaista luonnon antimista ja
seuraamassa vuodenaikojen vaihtumista
keväästä kesään ja nyt syksyyn. Mökin
edustalla on uiskennellut kaiken kesää
yksinäinen silkkiuikku. Tuon kauniin
Neljä vuodenaikaa
lähinaapurin innoittamana tein viime
Silkkiuikku soutaa pitkin järven pintaa,
viikolla pari uutta lauluvideota Lasse
lainehet ne rantaa muistuttaa:
Heikkilän Suomalaisen messun lauluista, kämmenensä uurteissa
joita olen laulanut usein kesän ja syksyn Luoja meitä kantaa,
vierailuillani. Monia mukavia muistoja armossansa maailma rauhan saa.
on kertynyt, niistä vähän maistiaisia
Kurkiaura merkin taivahalle piirtää,
ukkoskuuro kattoon rummuttaa:
tämän kirjeen kuvissa.
Jos Luoja suo, palaan Viroon 1.11. valkeuden keskellä, tummetessa illan
Henki meitä taivaasta johdattaa.
Laivalippu on jo ostettu. Pyydän
rukoilemaan viisautta ja johdatusta ihan Punatulkkuperhe pakkasessa istuu,
lumihuntu luontoa lohduttaa:
erityisesti Lasnamäen työhön. Kuten
lämpimintä täällä on huolenpito Herran,
viime kirjeessä kerroin, olemme taas
viluiselle suojan hän tarjoaa.
ilman paikallista työntekijää. Pohjalta on
Ensimmäinen pääsky pellon päällä lentää,
suunta vain ylöspäin. Jumalan
leskenlehdet kukkii, tuoksuu maa.
mahdollisuudet eivät lopu siellä, missä Neljä vuodenaikaa
omamme. Ehkäpä ne alkavatkin juuri
ja kämmen suuren Luojan
- voiko olla paikkaa sen rakkaampaa!
sieltä!
Myös kehitysvammatyön puolesta
Lasse Heikkilä
voimme rukoilla, että ovet hoitokoteihin
aukeaisivat kevään ja kesän koronasulun Voit kuunnella tämän laituritallenteen
sekä muitakin lauluja netissä YouTubejälkeen.
tililtäni!
Ennen lähtöä on kuitenkin vielä
edessä useita kohtaamisia. On
etuoikeus saada lähteä matkaan monien
Voit tukea työtäni
siunausten saattelemana. Ole sinäkin
siunattu omalla paikallasi lähettäjänä.
käyttämällä jotakin seuraavista
Kiitos kaikille, jotka tuette taloudellisesti pankkitileistä ja kirjoittamalla
ja sillä tavoin teette mahdolliseksi
viitteen 22208
yhteisen työmme Virossa! Mahdollisesti
vielä tapaammekin, alla viimeisen
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
kotimaankuukauden kalenteri.
FI14 5043 1920 0034 52

Kiitollisena syksystä,
Sinusta sekä
Jumalan kämmenestä, jolla
saamme yhdessä lepäillä!
Kirsti
Kalenteripäivitystä:
Retkipäivien maisemia: meloen Luumäen
puolella, patikoiden Savitaipaleella.

30.9. Suuressa mukana -piiri
Kouvolassa
2.10. Matkaansiunaaminen Virojoella
Toivoa naisille -illassa
11.10. Matkaansiunaaminen Luumäen
majataloillassa
14.-15.10. Lähetyspiirit Turussa
15.10. Kotiseurat Kalannissa
18.10. Matkaansiunaaminen Olarin
Matinkappelissa
25.10. Matkaansiunaaminen
Sammonlahden iltamessussa

1.11. Paluu Viroon

Etelä-Saimaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI24 5620 0940 0400 65
Kymenlaakson
Ev.lut. Kansanlähetys
FI59 5750 0140 1569 03
Uudenmaan
Ev.lut. Kansanlähetys
FI48 8000 1501 4822 03
Varsinais-Suomen Ev.lut.
Kansanlähetys
FI39 4309 1520 0011 71

Lähettävät seurakunnat
Sammonlahti, Luumäki,
Hamina, Miehikkälän ja
Virolahden kappelit, Sipoon
suomalainen, Hyvinkää, Olari,
Maaria ja Ruokolahti
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