
 
Syyskuun virkistäviä sateita ja 

kiitollisuutta 
 

Viime viikolla Parikkalan keskustassa vietettiin perinteistä 
paikkakunnan tapahtumaa, Hämärän kaupan iltaa. 
Vuodenajan mukaisesti ilmassa oli vaihtelevaa säätä, 
ajoittaista sadetta ja välillä vähän poutaa. Niin kuin on 
meidän ihmistenkin ”vuodenajoissa”. Päiviä ja hetkiä, jolloin 
tuntuu, että olemisen ja elämisen aurinko paistaa 

lämpimästi ja saamme nauttia seesteisestä olosta arjen kulkiessa keveästi ja 
läheistemme parissa. Tämä saa olon kiitolliseksi, jolloin on helppoa muistaa, kuinka 
meistä pidetään huolta ja että emme ole yksin. Kiitollisuus on niin voimakasta, että 
toisinaan tuntuu lähes pakahduttavia onnen ja ilon ryöppyjä. 
 
Palatakseni viime viikkoiseen tapahtumaan kylillä, tuo Hämärän kaupan ilta on suurelle 
joukolle ihmisiä sosiaalinen tapahtuma ja tuo lämpöä mieleen, kun kulkee pitkin raittia, 
siellä palavien lyhtyjen ja tuikkujen keskellä. Kyläyhteisö tuntuu olevan paikalla hyvillä 
mielin ja positiivisin ajatuksin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 1:14 kerrotaan näin 
”Jumala sanoi: »Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne 
merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia.” Valoa me tarvitsemme. Niitä 
varjojakin kohtaamme. Valo ei ole varjojen kieltämistä tai ei estä varjojen näkemistä. 
Vastaan tulee tilanteita, joissa joutuu keräämään rohkeutta, voidakseen tuoda varjoja 
valoon. Nekin ajat kuuluvat tähän vaellukseen, jota kuljetaan. Psalmissa 23:4 on 
lohdullinen sanoma ” Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään 
pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat 
paimensauvallasi.” Tähän voimme luottaa, vaikka se ei aivan helppoa aina olisikaan. 
 

Pannu kuumana 
 
Tällä viikolla Oron pannu on kuumana 
mukavissa merkeissä. Torstaina, 
iltapäivällä, keittiön Hannele tarjoaa 
kahvia ja torttua Oron Kummien ja 
vapaaehtoisten koulutus- ja 
kiitospäivässä. Jyväkirkko ja värikäs 
syyskuun pihapiiri saavat ilahduttaa 
jälleen kaikkia paikalle saapujia. Me 
Oron väki, olemme kiitollisin mielin 
siitä, että tänäkin vuonna täällä on 

ollut paljon tärkeitä vapaaehtoisia kantamassa kortensa kekoon. Yhdessä on hyvä 
kulkea kohti tulevia.  

   Anu  toimitusjohtaja va  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hillan pohdintoja 
 
“Mikä on mielestäsi Raamatun tärkein käsky ja millä perusteella?” Tämä kysymys 
esitettiin kesällä rippikoululaisille ollessani opettajana seurakunnan rippileireillä. 
Tarkoituksena oli haastaa pohtimaan käskyjä ja niiden merkityksiä. Suuri osa nuorista 
valitsi joko rakkauden kaksoiskäskyn tai kultaisen säännön ja perusteli, että jos kaikki 
noudattaisivat niitä, maailma olisi paljon parempi paikka. Kun Jeesukselta kysyttiin, 
mikä on lain suurin käsky, hän vastasi: “Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on 
tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki 
ja profeetat.” (Matt. 22:37–40) 
 
Yksi nuorista vastasi, että hänen mielestään tärkein käsky on kymmenestä käskystä 
kolmas, pyhitä lepopäivä. Hän perusteli valintaansa sillä, että jos ei ole pyhittänyt 
lepopäivää ja on väsynyt, ei muita käskyjä jaksa noudattaa. Väsyneenä on vaikeampi 
rakastaa Jumalaa, toisia ja itseä. Tarvitsemme lepoa ja Jumalan eteen pysähtymistä. 
 
Oronmyllysäätiön hallituksen ja työntekijöiden valmennuksessa myös kouluttaja 
Markku Hokkanen puhui levosta. Hän muistutti, että ihmisen ensimmäinen kokonainen 
päivä oli lepopäivä. Kaikki alkaa levosta. Lepoa ei ansaita. 
 
Raamatussa meille kerrotaan, kenen luota levon voi löytää. Jeesus sanoo: “Tulkaa 
minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja 
nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun 
kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28–30) 
 
 
Hilla Kaartti 
 
Kirjoittaja on Oronmyllysäätiön hallituksen uusi jäsen, kirkon nuorisotyönohjaaja ja 
teologian opiskelija. 
 



Tulevia tapahtumia 
Oronmyllyllä: 
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Vapaaehtoisia 
mahtuu aina 
joukkoomme 
 
Jos sinulla on 
ystäviä tai tuttuja, 
jotka voisivat olla 
mukana Oron 
vapaaehtoisten 
joukossa, kuten 
tapahtumatalkoissa, 
puusavotassa, 
musisoimassa, 
somettamassa tai 
muiden lahjojensa 
kautta, laita sana 
kiirimään. 



 
  

 

Hyvä ystävä, tervetuloa 
Oronmyllyn yhteyteen! 
 
Oronmylly on paikka, jossa saa 
olla rauhassa sen kanssa, mitä on 
elämässä menossa tai antaa tilaa 
sille, minkä on vuoro hakea uutta 
suuntaa. 
 
Jumala rakastaa meitä sellaisina 
kuin olemme. Ja Hän rakastaa 
meitä liikaa jättääkseen meidät 
siihen missä nyt olemme. Hän 
haluaa luoda uutta meissä ja 
meidän kauttamme. 
 
Meitä on monta Jumalan lasta, 
kaiken ikäisiä poikia ja tyttöjä, 
jotka olemme kuin lampaat 
eksyneet vuorille pilvisinä ja 
sumuisina päivinä. Kaipaamme 
tulla takaisin Paimenen luo, 
yhteyteen, jossa tulemme 
ruokituksi tavalla mitä mikään 
muu ei voi tehdä. 
 
Sellainen on todeksi tuleva 
evankeliumi Jeesuksesta 
Kristuksesta. Se on väkevä voima, 
joka pitää koossa kokonaisuuden 
ja kaikki sen yksityiskohdat – 
myös jokaisen ihmisen elämän. 
 
Me tarvitsemme toisiamme! 
Yhdessä näemme ja 
ymmärrämme enemmän kuin 
kukaan yksin voisi. 
 
Tule! Me jo ilolla sinua 
odotamme! 


