Ihmisen elämänkaari
Pieni omatoiminen pyhiinvaellus Leppävirran
kirkonkylällä
Vaellus alkaa Vanhan pappilan pihalta ja päättyy
Kirkonkylän hautausmaalle.

1. Elämän alku
Vanhan pappilan piha Savonkatu 19
Vanhan pappilan vieressä on
Leppävirran terveyskeskus, entinen
sairaala, jossa moni leppävirtalainen on
nähnyt päivänvalon.
Elämän alku on aina pyhä, hauras ja
kaunis hetki.
Syntymän ihme on liikuttanut myös
psalminkirjoittajaa:
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten,
äitini kohdussa olet minut punonut.
Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi,
minä tiedän sen.
Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla,
mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.
Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat
kaikki päiväni jo luodut.
(psalmi 139:13-16)

Vanhassa pappilassa on kastettu
lukuisia lapsia. Remontin jälkeen
syksyllä 2008 ensimmäinen kirkollinen
tilaisuus pappilassa olikin sopivasti
kaste.
Kastemaljaan heijastuu Luojan aurinko
ja kuu
kukkulat ja laaksot maan,
ihmeet Kaikkivaltiaan.
Kastemaljaan heijastuu armopäätös
ristinpuu,
Hengen valkokyyhkykynen,
kasvot Kolminaisuuden.
Kasteen hohde hiuksillaan
lapsi lähtee kulkemaan.
Sydän etsii, aavistaa
taivasta ja Jumalaa
(Jaakko Haavio)
Pappilassa on vietetty vuosikymmenten
varrella myös monet häät ja
perhejuhlat.

Pysähdy vielä kiittämään
elämän ihmeestä, kasteesta ja
perheestä.

2. Koulutus
Kivelän koulu, Laivurintie 19
Totuuden Henki, johda Sinä meitä….
Jo joutui armas aika….
Monet tutut virret vievät meidät
takaisin kouluvuosiin.

Oppiminen ja koulunkäynti on
ollut osa suomalaisten
elämänpolkua jo kauan.
Oppiminen on Raamatussakin
tärkeässä osassa, erityisesti
Jumalan sanan ja tahdon
opetteleminen. Ihmisen elämä on
parhaimmillaan aina uuden
oppimista.
Jos rakastat kuulemista, saat
(oppia), ja jos kallistat korvasi,
tulet viisaaksi. (Siirak 6:33)

Muistatko vielä oman
koulutiesi? Kiitä hyvistä
kokemuksista ja
ystävyyksistä. Katsele
lempein silmin nuorta itseäsi,
siellä ovat aluillaan se, mikä
sinusta on tullut nyt.
Jos kouluaikasi on sisältänyt
pelkoa tai vaikeita aikoja,
kiusaamista, rukoile, että
Jumala hyvyydessään auttaisi
pääsemään niistä yli. Joskus
se on pitkä ja kivuliaskin
prosessi.

Taivaan Isä, olemme kaikki sinun lapsiasi suuressa perheessäsi.
Anna meille halu kunnioittaa toinen toisiamme erilaisina ja sinun
luominasi persoonina. Sinun luomasi maailma on rikas ja kaunis.
Vaikuta meissä ilo kannustaa erilaisia tovereitamme. Anna meille
rohkeutta puolustaa kiusattua ja huolehtia jokaisen hyvästä
mielestä. Näin tuomme Sinun rakkautesi ja läsnäolosi todeksi
elämässämme. Kiitos kaveruudesta ja kiitos, että kuulet meitä.

3. Ihmiskunnan elämänkaari
(kunnantalon edessä, Savonkatu 39)
Taru Mäntysen teos
Joutsentukat:
Mustalla elämän virtaa
kuvaavalla graniittialustalla
on neljä eri aikakausia
kuvaavaa pronssihahmoa
sekä tulevaisuudelle
varattu tyhjä tila.
Ihmiskunta on elänyt
erilaisia vaiheita ja oppinut
ja keksinyt paljon uutta.
Ihmisen tulee muistaa
toimia
vastuullisesti ja ottaa
huomioon
tulevatkin sukupolvet.
Kiitä edellisten
sukupolvien työstä, jota
ilman elämämme olisi
monin tavoin vajaampaa.
Rukoile meille viisautta elää
niin, että tulevilla
sukupolvilla olisi hyvät
elämän edellytykset.

Raamattu kuvaa ihmiskunnan
alkua ja muistuttaa, että olemme
täällä vain hetken. Ihmiskunnan ja
yksilön toivo on Jeesuksessa, joka
on ollut, on ja on aina oleva.
Ilm 22:13
Minä olen A ja O, ensimmäinen ja
viimeinen, alku ja loppu.
Ilm 1:17-18
Älä pelkää. Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen, iäti
elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt
minä elän, elän aina ja ikuisesti.

4. Työ ja kutsumus,
Kotiseutumuseo, Savonkatu 28
Museon edessä
on 2 muistomerkkiä
kulttuuritoimijoista:
Kansanrunouden keräilija,
kirkkoherra
J. Alopaeus ja
kulttuurivaikuttaja,
kansanedustaja
Tilda Löthman-Koponen.
Jälkimmäisen mukaan on
nimetty kunnan
kirjastoauto. He toteuttivat
kutsumustaan työssään ja
vapaa-aikanaan
Leppävirralla.
Elämänkaaresta suuren
osan vie työelämä. Työtä
on monenlaista ja
luterilaisen ajattelun
mukaan kaikki rehellinen
työ on arvokasta.
Työ on parhaimmillaan
kutsumustyötä sekä
Jumalan ja lähimmäisen
palvelemista. Myös
harrastustoiminta voi olla
kutsumustehtävä.

Ensimmäinen kutsumus
ihmiselle ja ihmiskunnalle esitetään jo
Raamatun alkulehdillä, luomiskertomuksessa. Siinä Jumala luo maailman
hyväksi. Mutta hän ei jätä
maailmaa oman onnensa varaan, vaan antaa
ihmiselle tehtävän: hän kutsuu ihmisen
työtoveriksi ”viljelemään ja varjelemaan”
Jumalan luomakuntaa.
Tämä on ihmisen peruskutsumus, ajallinen
kutsumus, jokaisen ihmisen kutsumus.
Jumala kutsuu meitä huolehtimaan
luomakunnasta, rakentamaan
oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja
pitämään huolta toisistamme.
Tämä kutsumus on elinikäinen ja sopii
kaikenikäisille, työssäkäyville, työttömille,
eläkeläisille, kaikille.
1. Suurempi kuin sydämeni
Jumalan on rakkaus.
Suurempi kuin oma tahto
Kutsujan on laupeus.
Suurempi kuin oma into,
ehdottomuus mieleni
– uskollisuus Jumalamme
kaikkea on suurempi.
2. Suurempi kuin epäilymme,
suurempi kuin lankeemus,
suurempi kuin pettymykset
Jumalan on luottamus.
Hän on itse kutsuessaan
meihin istuttanut sen.
Hän ei kadu kutsumistaan,
hän on vahvuus heikkojen.
(Virsi 525)

5. Työ ja vapaa-aika
Kirkkopuisto
Työn ja vapaa-ajan vuorottelulla on tärkeä merkitys ihmisen elämässä.
Jo luomisessa meille annettiin lepopäivä.
Vapaa-aikaa voi käyttää virkistäytymiseen, mutta myös
vapaaehtoistoimintaan muiden hyväksi.
Rukouksia

Työelämään liittyy virsi 850
2. Työ on lahja, tehtävämme.
Sinä, Luoja, annoit sen.
Saamme tulla työmme ääreen
siunausta pyytäen.
Liitä työhön yhteiseen,
ohjaa meitä vastuuseen
toisistamme, toimistamme.
Ole meidän turvanamme.
3. Anna voimaa arjen työhön,
auta siinä kestämään.
Sinä olet Kristuksessa
tullut ihmiselämään.
Ole meitä lähellä,
anna levon hetkiä.
Kiitos, Herra, ajastamme,
tehtävistä vuorollamme.

Jumala,
Sinä olet kutsunut minut työtoveriksesi.
Kiitos luottamuksestasi,
kiitos lahjoista ja mahdollisuuksista,
jotka olet antanut minulle.
Anna minun osaltani toimia siten,
että työpaikkamme ilmapiiri olisi
ymmärtävä
ja kannustaisi luovuuteen.
Anna minun työlläni palvella Sinua
auttaen toisia,
ymmärtäen ja rohkaisten.
*****
Herra, siunaa tämän päivän työni.
Auta minua täyttämään
tehtäväni, niin kuin tekisin ne
suoraan sinulle. Siunaa kaikkia niitä
ihmisiä, joita tänään kohtaan. Anna
minun nähdä sinun kasvosi
heissä.
Herra, varjele minua laiskuuden ja
välinpitämättömyyden
hengeltä. Anna minun nähdä töissäni
tarkoitus. Älä myöskään
anna minun uupua töitteni alle, vaan
opeta minua rajaamaan
tehtäväni oikein.
Suo myös riittävä lepo.

6. Jumalasuhde
Kirkko, Kirkkokaari 1.
Jos kirkko on auki, voit astua sisällekin.
Leppävirran 175-vuotias kirkko sijaitsee komealla paikalla keskellä kylää. Sitä ei
voi olla huomaamatta. Se on koonnut väkeä koolle Jumalan sanan ääreen jakamaan
ilot ja surut. Kutsu on soinut kirkon kellojen soinnissa. Kelloista pienempään on
kirjoitettu: ”Kootkaa minulle minun pyhäni, jotka minun liitostani enemmän
pitävät kuin uhrista”. Ps 50:5.
Suuremman kellon kirjoitus on ruotsiksi. Suomennettuna se
kuuluu: ”Kuule, Jumala vielä tarjoaa sinulle armoaan. Katso, temppelin ovet
avautuvat, ehkä seuraavan kerran kellon kaikuessa avautuu sinulle haudan portti.
Et mene enää Herran huoneeseen, huoneesi valmistetaan maan multaan”.

Suhde Jumalaan on ihmisen tärkein suhde. Jokainen ihminen on luotu
Jumalan kuvaksi ja Hänen rakkautensa kohteeksi. Jumala pitää meitä
silmäteränään.
Tämä tuntuu joskus käsittämättömältä, miten Jumala voi olla kiinnostunut
pienestä ihmisestä.
Tätä pohtii psalmin kirjoittajakin psalmissa 8.
Herra, meidän Jumalamme, kuinka
suuri onkaan sinun nimesi maan päällä! Se julistaa sinun taivaallista
kirkkauttasi.
Lasten ja imeväisten huudot todistavat sinun voimastasi. Ne ovat kilpenä
jumalattomia vastaan, ne vaientavat vihamiehen ja kostoa janoavan.
Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet
asettanut paikoilleen
-- mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.
Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit hänet kunnialla ja
kirkkaudella.
Suhdetta Jumalaan pidetään yllä rukouksella, raamatunluvulla, ehtoollisella
ja kristittyjen yhteen tulemisella. Kaikkea tätä on messuissa ja hengellisissä
tilaisuuksissa tarjolla kirkkorakennuksessamme.

Jumalasuhde
Kirkko, Kirkkokaari 1.
Jos kirkko on auki, voit astua sisällekin.
Kirkko on rukouksen paikka. Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Rukoilla voi
kirkkotilan lisäksi missä ja milloin vain.

Rakas Jumala,
niin minusta on luontevaa sanoa
Sinulle
vaikka en tiedä minkälaista uskon
pitäisi olla.
Jotkut sanovat halleluja,
jotkut kehottavat että huokaile
vain.
Eikä minusta ole kumpaankaan.
Kunhan hengittelen.
Harjoittelen Sinun läheisyyttäsi.
Haluan purkaa sydäntäni
jotenkin vain
ja elämä tuntuu helpommalta
vaikka et ilmestykään siihen
vaikeaan hetkeen
ja simsalabim: kaikki ongelmat ovat
poissa.
Ei.
Sytytän kynttilän.
Sinulle ja itselleni.
Liekki on hauras, levoton.
Värähdellen palaa.
Riittää että
olet kotona, rakas Jumala.
(R.Kormilainen)

Herra, en tiedä
mitä minun pitäisi pyytää.
Vain sinä tiedät, mitä tarvitsen.
Sinä rakastat minua paremmin
kuin itse osaan itseäni rakastaa.
Isä, anna lapsellesi sitä,
mistä hän ei edes tiedä,
miten sitä sinulta anoisi.
En uskalla edes pyytää.
Annan vain sinulle sydämeni
ja avaan sen sinulle
Katso hätääni, jota en edes itse tunne.
(Francois de Fénelon 1651-1715)

Joskus rukoukselle
ei ole sanoa. Silloin
voi sytyttää
kynttilän. On
sanottu, että
kynttilän liekki on
sanaton rukous.

Kirkonkelloista pienemmän teksti johdattelee ajatukset vieressä olevaan Kirkon
vanhalle hautausmaalle. Käy portista sisään.
Siellä on myös höyrylaivaonnettomuudessa menehtyneiden muistomerkki kirkon
eteläpuoleisen oven lähellä olevalla hautausmaan kulmalla.

7. Louhen muistomerkki, elämän vaikeat hetket
Kirkon vanha hautausmaa
Höyrylaiva Louhi upposi Leppävirralla 15.5. 1934. Se pahin
Saimaan alueen höyrylaivaonnettomuus, siinä menehtyi 34
henkilöä.
Elämässä ei välty suruilta ja vaikeuksilta, jotkut joutuvat
kohtaamaan myös onnettomuuksia ja katastrofeja. Lähimmäisinä
voimme auttaa kykyjemme mukaan. Rukouksessa voimme kantaa
heitäkin, jotka ovat apumme ulottumattomissa.
Psalmi 16: 1–2, 5–11
Jumala, pidä minusta huoli,
sinuun minä turvaan.
Minä sanon Herralle: "Sinä olet
minun valtiaani,
sinulta saan kaiken hyvän!"
Herra, sinä olet minun perintöosani,
sinulta saan ruokani ja juomani,
sinun kädessäsi on minun arpani.
Minä kiitän Herraa, hän neuvoo
minua,
yölläkin kuulen sisimmässäni hänen
äänensä.
Minä pysyn aina lähellä Herraa.
Kun hän on oikealla puolellani,
minä en horju.
Minun sydämeni iloitsee, mieleni
riemuitsee,
minun ruumiini ei pelkoa tunne.
Sinä et hylkää minun sieluani
tuonelaan,
et anna palvelijasi joutua kuoleman
valtaan.
Sinä osoitat minulle elämän tien,
sinun lähelläsi on ehtymätön ilo,
sinun oikealla puolellasi ikuinen
onni.
Hautausmaalla on myös
linnunpönttöjä tuomassa elämän
tervehdyksen,
linnut laulullaan virkistävät mieltä
ja tuovat lohtua sureville.

Me rukoilemme kaikkien niiden
puolesta, joita kärsimys
koskettaa.
Lohduta niitä, jotka surevat
omaisiaan.
Anna heille voimaa tähän
hetkeen ja edessä oleviin päiviin.
Tue ja vahvista heitä,
joita onnettomuus on kohdannut.
Auta meitä toimimaan oikein ja
kaikkien yhteiseksi parhaaksi.
Ohjaa meitä pitämään huolta
toisistamme. Osoita meille tiesi ja
auta kulkemaan sitä.
Jumala, sinä olet elämän ja
kuoleman Herra.
Koko maailmamme on sinun
käsissäsi.
Sinä synnytät lakkaamatta uutta
elämää.
Myös siitä mikä on pahaa ja
tarkoituksetonta, sinä voit luoda
uutta.
Sinä annat tulevaisuuden ja
toivon.
Sinä rakastit maailmaa niin
paljon, että annoit ainoan
Poikasi.
Sinä lupasit, ettei mikään voi erottaa
meitä sinun rakkaudestasi,
joka on tullut ilmi Pojassasi.
Me kiitämme sinua siitä.
Sinun käsiisi me jätämme toisemme
ja itsemme. Kuule meitä
rakkaan Poikasi kautta.

8. Kirkonkylän hautausmaa, Hännilän Hautausmaa
Elämän päätepiste
Rinnetie 11
Pienen pyhiinvaelluksemme viimeiselle pysäkille on hieman enemmän
matkaa. Matkalla voit pohtia elämää ja sen kulkua.
Tällä kirkonkylän hautausmaalla on monien leppävirtalaisten viimeinen
leposija. Kristittyinä uskomme, että kuolema ei ole piste, vaan kaksoispiste.
Sen jälkeen siirrymme ikuiseen elämään taivaallisen Isämme luo. Se on
kristityn todellinen koti ja elämä on matkaa kohti tätä kotia.

Suojauksen kehä - ilmansuuntarukous
Ilmansuuntarukous on saanut alkunsa kelttiläisestä rukouselämästä. Ilmansuuntiin voi lisätä myös pystyakselin. Näin tulemme piirtäneeksi ympärillemme
suojaavan siunauksen muurin, eteemme, taaksemme, sivuillemme, allemme ja
yllemme.
(Käänny rukouksessa kulloinkin mainittuun ilmansuuntaan, lue lyhyet rukoukset
ja anna mielesi ja ajatustesi muodostaa hiljaisuudessa rukouksensa. Voit myös
tehdä ristinmerkin kääntyessäsi eri suuntiin.)
Itä
Käännyn kohti itää, auringon nousun, kevään ja syntymän ilmansuuntaan.
Kiitos syntymästä, lapsuudesta ja nuoruudesta.
Mikä oli hyvää, mikä oli pahaa, kaiken sen jätän Jumalalle.
Siunaamme alkumme Kristuksen sydämellisellä luomisvoimalla, rakkaudella ja
läsnäololla.
Etelä
Käännyn kohti etelää, täyden päivän, kesän, voiman ja hedelmällisyyden
ilmansuuntaan.
Kiitos elämän keskipäivästä. Olen tässä päivässä, tässä
hetkessä. Kuuntelen elämääni.
Mitä on paraikaa, hyvää tai pahaa.
Jätän sen Jumalalle.
Annamme Sinulle voimamme, olemuksemme ja
ymmärryksemme.

Elämän päätepiste

Länsi
Katson kohti länttä, illan, syksyn, elonkorjuun ja vanhuuden ilmansuuntaan.
Edessä on alkava elämän alkua.
Mitä uutta on näkyvissä, hyvää tai pahaa.
Jätän sen Jumalalle.
Siunaa elämäni sato.
Pohjoinen
Käännyn kohti pohjoista, yön, talven, hämärän ja kuoleman ilmansuuntaa.
Paljon on sellaista, mistä en tiedä vielä mitään.
Mikä on levossa, mikä uinuu, odottaa nousemistaan. Mikä on pimeässä.
Jätän sen Jumalalle.
Siunaamme yömme sinun nimelläsi.
Alhaalla
Käännän kasvoni alas.
Mikä on kauheaa ja pelottavaa.
Ole turvanani Jumala
.
Ylhäällä
Käännän katseeni ylös, kohti kattoa ja sen
takana olevaa taivasta.
Minne annan kaikkeni, kenelle minä
kuulun, kuka minut näkee?
Annan kaikki asiani, ajatukseni ja aikeeni,
annan itseni Jumalalle.
Aamen
Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen, päivä poskillesi
paistakoon, sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan. (virsi 979)
Siunatkoon elämäsi matkan aina sen päätökseen saakka laupias ja armollinen
Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki!

Olkoon käsilläsi aina jotakin
tekemistä.
Olkoon kukkarossasi aina pari
lanttia.
Paistakoon aurinko aina ikkunaasi.
Syttyköön sateenkaari jokaisen
sateen jälkeen.
Olkoon ystävän käsi aina
lähettyvilläsi.
Jumala kannustakoon sinua ja
täyttäköön sydämesi ilolla.
Pyhän Birgitan rukous
Kiiruhda, Herra, valoksi yöhön.
Kuolevan lailla ikävöin sinua.
Sano sielulleni,
ettei sinun sallimattasi tapahdu
mitään ja ettei mikään sinun
sallimasi ole lohdutonta.
Oi Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
joka vaikenit tuomitsijoittesi
edessä,
hillitse kieltäni,
kunnes olen oivaltanut,
mitä ja kuinka minun kuuluu
puhua.
Osoita minulle tie
ja tee minut halukkaaksi sitä
vaeltamaan.
On onnetonta vitkastella,
on vaarallista jatkaa matkaa;
vastaa siis kaipaukseeni
ja osoita tie.
Tulen luoksesi
kuin sairas tulee lääkärin luo.
Oi Herra, anna sydämelleni rauha.

Siunaa minulle, Jumala,
maa jalkojeni alla.
Siunaa minulle, Jumala,
polku, jota kuljen.
Siunaa minulle, Jumala,
se mitä sydämeni kaipaa.
Sinä uskollinen ja ikuinen,
siunaa minulle leponi.
Siunaa minulle se,
mitä kannan mielessäni.
Siunaa minulle se,
minkä kätken sydämeeni.
Siunaa minulle se,
mihin kiinnitän toivoni.
Sinä kuningasten Kuningas,
siunaa minulle silmäni!

