Ei mennyt niin kuin Strömsössä…
Jatkuu edelliseltä sivulta.

Nykyajan elämässä tuntuu, että
kaikesta osaamisesta ja kyvykkyydestä pitäisi voida osoittaa ensin tutkintotodistus, jotta ihminen
otettaisiin vakavasti. Ihmisellä voi
olla paljon henkistä pääomaa, elämänkokemusta ja lahjakkuutta,
mutta ei niitä tutkintotodistuksia.
Silloin ihmistä ei oikein oteta vakavasti tai häntä katsotaan ikään
kuin ohitse tai ylitse. Kuitenkaan
ihmisenä oleminen ja eläminen eivät rakennu tutkintojen ja suoritusten varaan. Elämää ja ihmissuhdetaitoja ei opita kirjoista, vaan
ne opitaan yrittämällä ja erehtymällä ja tehdyistä virheistä oppimalla. On uskallettava ottaa riskejä ja se ensimmäinen askel.

”Elämää ja ihmissuhdetaitoja ei
opita kirjoista, vaan ne opitaan
yrittämällä ja erehtymällä ja tehdyistä virheistä oppimalla.”
Elämän isoista ongelmista ja
haasteista ei voi kukaan selvitä
yksin ja omilla kyvyillä. Tarvitsemme toisia ihmisiä ja yhteisvastuullisuutta. Tämän yhteisvastuullisuuden arvon ja merkityksen ymmärtää vasta, kun ensin joutuu myöntämään, että tässä minun elämässäni ”ei kaikki
nyt mennyt ihan niin kuin Strömsössä”. Nyt tarvitsee pysähtyä ja
katsoa elämää vähän taaksepäin
ja ympärille. Näin ymmärrän, että enhän minä olekaan oman elämäni mestari ja herra tai rouva.
On niin paljon asioita, jotka eivät
olekaan minun omissa käsissäni

4

VESILAHDEN SEURAKUNNAN JOULULEHTI 2018

ja vallassani. Minun elämäni ratkaisut vaikuttavat aina muihinkin ihmisiin ja muiden ratkaisut
minun elämääni. Ihmissuhdetaidot ja ihmisenä elämisen ja olemisen taidot ovat niitä kykyjä, jotka
tekevät meistä ihmisiä toinen toisillemme. Voin todetakin monen
elämäni yrityksen ja erehdyksen
jälkeen ”Ei tullut tästä elämästäni täydellistä, mutta ihmisen elämä siitä tuli” – onneksi näin!
Miksi me pelkäämme virheitä, epäonnistumista ja erehtymistä? Nehän tekevät meistä ihmisistä juuri ihmisiä. Täydelliset tai lä-

Meidän kotikirkkomme Vesilahdessa on yksi esimerkki epätäydel-

hes täydellisetkin ihmiset ovat
sietämättömiä elämänkumppaneita. Heille minun elämäni kyvyt ja osaamiset eivät koskaan ole
tarpeeksi eikä riittävästi. He eivät
tarvitse toista ihmistä todellisuudessa muuhun kuin oman täydellisyytensä harhakuvan pönkittämi-

tään Rembrandt-taidetta. Lehterihahmot on maalannut punkalaitumelainen työmies ja maalari Juha (Johan) Menander (17.12.1841–
16.10.1894). Hän oli työmies, jolla oli
saanut lahjan ja rohkeuden maalata ja tehdä taidetta. Hänestä tuli Vesilahden kirkon lehterikuvien maalaaja. Hänen nimensä merkitsee suomeksi ”kunnon miestä”
(Meinander). Hänen taideteoksensa eivät ole liian hienoja vaan sellaisia, joita tavallinen ihminenkin
saattoi ymmärtää. Vesilahden kirkko on sellainen ”köyhän miehen ja
naisen kivikirkko”, jonka puuseinät
on maalattu kivikirkon seinien näköisiksi. Vesilahdessa kun ei lopultakaan ollut varaa rakentaa suunniteltua kivikirkkoa valmiiksi. Tehtiin kivisakasti ja sen ympärille
pikkuhiljaa kivikirkon perustaa ja
kiviseiniä. Mutta kesken se lopulta
jäi ja kattoa vaille. Muistona keskiaikaisesta ja keskeneräisestä kivikirkkounelmasta on tuo vanha ki-

seen. Ihan oikeasti: täydellisiä ihmisiä ei ole olemassa eikä täydellistä elämää. Täydellinen elämä ei ole
ihmistä varten. Olen oppinut vuosien varrella entistä enemmän rakastamaan ja arvostamaan keskeneräisyyttä ja epätäydellisyyttä. Se on hyvin kaunista ja arvokasta. Keskeneräisessä elämässä ja ihmisessä on aina kasvunvaraa. On todella armollista ja
voimaannuttavaa löytää itsensä
kerta toisensa jälkeen juuri noiden
epätäydellisten, keskeneräisten ja
erehtyväisten ihmisten joukosta.
Epätäydellisyys ja keskeneräisyys
luovat ympärilleen kodikkaan
ilmapiirin.

lisyydessään kauniista ja kodikkaasta kirkosta. Sitä on joskus luonnehdittu jopa rumimmaksi kirkoksi, kun sen seinätkin ovat ihan vinossa. Siksi kirkon katossa on nuo
kummalliset rautatangot, että ne
todellisuudessa pitävät kirkon seiniä kasassa. Ilman niitä kirkko olisi
jo aikapäiviä mennyt kasaan. Edelleen seinät ovat vinossa. Eivät tosin niin paljoa kuin Pisan kalteva
torni Italiassa, mutta vinossa kuitenkin. Kirkkotaide kirkon seinillä ja erityisesti lehtereillä ei ole mi-

Luukkaan evankeliumin toisen luvun jakeet 1-20

JEESUKSEN SYNTYMÄ
Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä
hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.
Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään
seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille
Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.”
Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä
suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa
sanoen:
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.”

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan
teille ilosanoman, suuren ilon
koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt
Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra.
Tämä on merkkinä teille:
te löydätte lapsen, joka makaa
kapaloituna seimessä.”
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Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: ”Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut,
sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki,

jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki
oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
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Muistelua

M

uistellessani lapsuuttani tulee ensin
mieleeni laiva ja laivamatkat, kun
vanhempani ottivat minut mukaansa. Tässä eräs, kun oli ilmoitettu, että laiva vie
kirkkoon menijöitä Vesilahden kirkolle.

Oli lämmin aurinkoinen keskikesän sunnuntaipäivä. Sitten se laivassa oleminen avokannella istuen ja rantoja katsellen kannen alta kuuluva höyrykoneen jytkytys ja siitä tuleva höyryn haju. Siinä oli laivamatkan ihmeellisyydet,
olihan niitä vielä. Kotona juotiin äidin tekemiä
hyviä mehuja, mutta laivamatkalla isäni osti
kioskista kuplivaa poreilevaa limonaatia - miten ihanaa.
Sitten kävely kirkkolaiturilta kirkon pihaan.
Oli vielä aikaa kirkonmenojen alkuun vanhempani menivät lastensa myös minun sisareni ja
veljeni hautoja katsomaan. Minä jäin kirkon
eteen. Kirkosta kuului urkujen soittoa.

Tämä oli joka jäi pikku Pentille mieleen, nyt
ajatellen koko iäksi.
Nyt teen pitkän harppauksen: olen seitsemäntoistavuotias, minut on kutsuttu asepalvelukseen tai sotaväkeen. Nyt voi kai näin sanoa,
meillähän on nyt sota. Olen Haminassa, jonne
minut on kutsuttu asepalvelusta suorittamaan.
On aikainen aamu ja kevät. Edessä on Haminan
koko maassa tunnettu runsaslintuinen merenlahti. Kasarmin edessä kuuntelen sitä konserttia, ei siitä erota yksittäistä linnun ääntä. Tässä tuli mieleen Vesilahden kirkon edessä pikkupoikana kuulemani urkujen soitto. Mutta tämän konsertin takaa kuulu jytinä, sanovat että se kuuluu Viipurista. Tykit ampuvat. Nyt herään todellisuuteen, nythän on jatkosodan kevät. Meitä, melkein vielä lapsia, aloitetaan kouluttamaan sotaan.
Sotaveteraani Pentti Räikkä
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