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Hyvä mietiskelyja rukouspolun kulkija
Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa on valmistunut kevään 2021
aikana Mietiskely- ja rukouspolkuja Annan ja Marian hautausmaille
sekä Kirkonmäelle. Kohteisiin on liitetty historiatietoa, mietiskely- ja
hartaustekstejä. Reitin voi kiertää missä järjestyksessä haluaa.
Voit kulkea kohteissa tai vain istua sopivalle penkille ja miettiä,
kuinka elämä on sinua kuljettanut. Voit katsella, kuunnella, olla hiljaa,
mietiskellä tai rukoilla.
Mietiskely- ja rukouspolku löytyy Kokkolan suomalaisen seurakunnan
nettisivuilta: www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi/aikuisille/
mietiskely-ja-rukouspolut. Paperiversio löytyy Marian kappelin
luota, ilmoitustaulun viereisestä postilaatikosta, mistä sen voi ottaa
mukaan kävelyreitille. Korona-aikana vihkoa ei ole suotavaa palauttaa
laatikkoon, vaan sen voi pitää itsellään.

Mari Hautamäki
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1. Siunauskappelit (Laajalahdentie 34)

Marian nykyinen siunauskappeli vihittiin käyttöön v. 1973 ja se
on arkkitehti Krister Korpelan suunnittelema. Kappeli on peruskorjattu vuosina 2015-2016 ja siellä on restauroidut, historialliset
Normann-urut, jotka piispa Samuel Salmi siunasi käyttöön v. 2017.
			***
Mietin, mitä kappelit kertoisivat, jos ne osaisivat puhua? Ne ovat
nähneet monet kyyneleet, kuulleet monet huokaukset ja varmasti
monet miksi -kysymykset.
Täällä vainajat on siunattu ja jätetty kaikkivaltiaan Jumalan käsiin
ja sitten kannettu viimeiseen leposijaansa. He ovat saaneet lähteä
siunattuina ja heitä ovat läheiset ihmiset kantaneet.
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Marian vanha empiirityylinen siunauskappeli rakennettiin hätäaputöinä suuren työttömyyden aikana v. 1916, kuten hautausmaata
ympäröivä kiviaitakin. Kappelin on piirtänyt kaupunginrakennusmestari Alvar Åkerman. Nykyihmisen silmiin kappeli näyttää lähes
romanttiselta.
				***
Jään miettimään, millaista elämäni olisi, jos osaisin jo eläissäni
jättäytyä kaikkivaltiaan Jumalan käsiin.
Missä tilanteissa minä olen saanut olla siunattu?
Milloin minua ovat ystävät ja läheiset, jos ei suorastaan kantaneet,
niin ainakin kannatelleet?
Olenko minä osannut kannatella jotain läheistäni?
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2. Marian hautausmaan portit

Pixabay

Edessäni oleva portti on raollaan, kutsuvasti auki.
Se näyttää odottavan, että astuisin siitä sisään.
Portti on mahdollisuus.
Kuulen tässä Kristuksen kutsun rauhaan ja sovintoon.
Portti on aina myös raja.
Viekö tämä portti minut johonkin uuteen?
”Minä olen portti. Se, joka tulee minun kauttani, pelastuu.
Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen.”
Joh. 10:9
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Herra,
haluaisin olla elämässäni enemmän
porttien avaaja kuin sulkija.
Kenelle voisin tänään olla avaamassa
jonkin portin
toivoon ja valoon?
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3. Itku
Herra, olen itkenyt itseni uuvuksiin. Olen pettynyt ja sinullekin
vihainen! En olisi halunnut asioiden menevän näin. Olisin halunnut
pitää hänet vielä. Ikävöin hänen läsnäoloaan, sanojaan, katsettaan.
Mutta hän on lopullisesti poissa - ja minun elämäni jatkuu.
Herra, mitä minä teen näillä yksinäisillä päivillä, pitkillä illoilla,
lohduttomilla öillä?
Jeesus, vaeltaessasi maan päällä sinäkin itkit ystäväsi Lasaruksen
kuolemaa. Tunnet ihmisen osan ja luopumisen tuskan, minunkin.
Kaukaa Sinua hain, nyt on pyyntöni vain:
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään.
Omin voimin nyt näin, pääse en eteenpäin.
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään.
Anna-Mari Kaskinen
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En pyydä voimaa
koko matkalle.
Pyydän vain tukea siihen,
että pysyisin pystyssä
seuraavan askeleen.
En pyydä valoa
taivaan täydeltä.
Pyydän vain nähdä
valon kajon, joka näyttää
suuntaa pimeässä.
Hanna Ekola
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4. Vanhan hautakiven luona

Seisahdan hyvin vanhan hautakiven luona. Joskus tässäkin on
itketty rakkaan ihmisen kuolemaa. Nyt kivestä on aika pyyhkinyt
nimenkin pois. Tuskin kukaan enää muistaa, kuka tähän on haudattu. Kaipaako häntä enää kukaan?
Jään miettimään, kuinka paljon ympärilläni olevissa ihmisissäkin
on heitä, joita kukaan ei kaipaa. Kukaan ei kysy heiltä, kuinka he
jaksavat tai tarvitsisivatko jotain apua.
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Herra, johdata jalkani jonkun ihmisen luo, joka kaipaa ystävää ja
kuuntelijaa. Anna minulle kuulevat korvat ja tunteva sydän.
Ja minä kuulin Herran äänen sanovan:
”Kenenkä minä lähetän?”
Minä sanoin: ”Katso, tässä minä olen,
lähetä minut”.
Jes. 6:8
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5. Murtunut risti
Herra, seison murtuneen ristin edessä. Niin usein minäkin tunnen
itseni murtuneeksi ja vajavaiseksi. Onko sinulla käyttöä
tällaisellekin?
Jeesus, sinä huusit ristillä:
”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”
Mark.15:34

Sinä, Jeesus, olit ihminen ja Jumala.
Ihmisenä saatoit olla välillä heikko,
mutta sait voimasi Isältä.
Sovitit ja lunastit meidät ristillä.
Maalliset ristit ja oksat voivat murtua.
Jeesuksen risti ja Jumalan lupaukset kestävät.

Jes. 42:3-4

Lisen Forsgård

Murtunutta ruokoa hän ei muserra,
lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta.
Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden.
Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä,
vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan.
Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat.

Kiitos, hyvä Jumala, että vajavaisenakin saan olla sinun käytössäsi.
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6. Vanha metsittynyt,
luonnontilainen hautausmaa
Hautausmaan vanhin osa on vuosilta 1810-1840. Suojellun, luonnontilaisen alueen hautamuistomerkeistä voi etsiä nimiä ja miettiä,
keitä he olivat, millaista elämää viettivät. Kauanko pysymme ihmisten muistissa sen jälkeen, kun maa on meidät kätkenyt multiinsa ja
haudatkin kasvaneet umpeen, unohtuneet tai paikka on luovutettu
seuraavalle?
Joitakin vuosia sitten kirjoitettiin, että maapallolla on tähän mennessä elänyt yhteensä noin 100 miljardia ihmistä. Ei heistä - eikä
meistä - paljon jälkiä jää, kun muutumme osaksi elonkiertoa. Muistoissa säilymme hetkisen, kunnes ei enää ole heitä, jotka tarinamme tunsivat.
Jokainen elämä on arvokas, jokaisella ajalla omat puitteensa. Kiitos,
Jeesus, oman elämämme lahjasta ja kaikista ennen meitä eläneistä.
Kiitos, että levollisesti voimme luottaa itsemme hyvän Jumalan haltuun elämässä ja kuolemassa. Olemme Jumalan muistissa, vaikka
nimemme täällä unohtuu ja häviää pois.
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Jumalan haltuun anna		
nyt tiesi, tarpeesi
ja Herran huomaan kanna
surusi, murheesi.		
Hän, joka sinut loi,
sinulle hengen soi,
tarpeesi kaikki tietää.
Hän auttaa tahtoo, voi.
Virsi 389:1, san. Andreas Oilenius,
uud. Carl Gustaf von Essen / Elias Lönnrot

Vanhan hautaristin takana lukee ruotsiksi: Teidän vanhuutenne
päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat,
minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.
Jes. 46:4
15
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7. Jackson Hainesin hauta
Jackson Haines oli yhdysvaltalainen balettitanssija ja taitoluistelija,
jota pidetään yleisesti nykyaikaisen taitoluistelun isänä.
Haines saavutti menestystä Keski-Euroopassa, Tukholmassa, Viipurissa ja Pietarissa.
Kerrotaan, että Jackson Haines muutti entistä melko kankeaa
taitoluistelutyyliä muistuttamaan enemmän balettitanssia.
Hän liitti luisteluun myös baletista tunnettua vaateloistoa.
Iltasanomat 23.8.2019, Karoliina Paananen

Mutta mikä sai hänet jäämään tähän pieneen rantakaupunkiin?
- Herra, hänellä oli varmaankin jokin syy jäädä tänne vieraaseen
maahan. Kantoiko hän kenties sisällään asioita, joita muut eivät
tienneet?
- Minullakin on asioita, joista en halua kertoa kenellekään. Haluaisin, Herra, edelleen vaalia hyviä salaisuuksiani, joista saan valoa ja
voimia elämääni. Kiitos, että Sinulta ei mikään ole salassa.
Istunpa minä tahi nousen, sinä sen tiedät,
sinä ymmärrät minun ajatukseni kaukaa.
Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset ja
kaikki minun tieni ovat sinulle tutut.
Ps 139:2,3

Haluan tuoda eteesi nyt kaikki asiani sydämeni syvintä sopukkaa
myöten. Jos olen tehnyt jossakin väärin, armahda minua. Auta minua pääsemään asioiden yli, jotka vaivaavat ja painavat. Kiitos, että
anteeksiantamuksesi on pyyhkinyt ne jo pois.
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Jackson Hainesin hautakivi on lähellä lasten hauta-aluetta.
Hyvyyden, voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja,
Häneltä saamme huomispäivänkin.
Virsi 600:5
san. Dietrich Bonhoeffer, suom. Anna-Maija Raittila
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8. Lasten hauta-alue
Lasten hauta-alueella on varhain
menehtyneille syntymättömille
lapsille v. 2001 pystytetty oma
muistokivi, jonka syvennykseen
on tuotu useita pikkuenkeleitä.
Muistokivessä on teksti:
Herra, sinun kirjaasi oli kaikki
kirjoitettu ennen kuin olin elänyt
päivääkään.
Edessäni on monta pientä hautaa.
Herra, olen sanaton.
Voin vain aavistaa sen tuskan,
kyynelten ja kysymysten määrän,
joka huokuu tässä paikassa.

En saata ymmärtää lapsen kuolemaa. Ihmisten mittapuun mukaan
elämä on vasta edessä, mutta Jumalan mittapuun mukaan tehtävä
on tullut täytetyksi jo hyvin varhain. Herra, sinun kirjaasi oli kaikki
kirjoitettu ennen kuin pieni ihmislapsi oli elänyt päivääkään. Herra,
kulje vierellä tämä surun matka.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy.
Virsi 971:1, san. Immi Hellén
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Siinä on aina kaksi,
enkeli tulee saattajaksi
yli rajan nostaa sivuun
taakat ajan, ottaa syliin,
kantaa valoon, Isän taloon.
***
Kulje kanssamme, Vapahtaja,
tämä kipeä matka haudalle ja haudalta pois.
Täytä toivolla koti ja mieli,
koko itkuinen arki.
Pia Perkiö
21

9. ”Surukuusi”
Katselen hautausmaan puita ja pensaita. Niiden koko, muoto,
oksisto ja laajalle levittäytyvät juuret ovat puhuttelevia. Millaisia
ajatuksia ja tunteita puut ja pensaat sinussa herättävät?
Halkokarin kahakan muistomerkin ja lasten hautausmaan lähellä
on kuusi, jossa on iso pahka. Raskasta ”taakkaa” kantavaa kuusta
voisi kutsua ”surukuuseksi”, vaikka varsinainen surukuusi onkin
oma lajinsa.
Pahka voi syntyä puun pinnan vauriosta. Samoin voi surukin
haavoittaa jotain ihmisessä, kunnes aika, läheisten tuki ja Jumalan rakkaus pääsevät eheyttämään sisintä. Vaikka puun pahka ei
pienene, vaan kasvaa, niin surun ”pahka” voi muuttaa muotoaan
ajan kanssa ja jopa pienetä silmille näkymättömäksi. Muistojen
kautta suru voi silti välillä muistuttaa olemassaolostaan. Menetyksen muuttuessa elämänkokemukseksi ja osaksi itseä, se ei
ole enää erillinen ”möykky”. Kuten luonnossa elämä uudistaa
itsensä, surevakin uudistuu hiljalleen surun vaiheiden kautta.
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Kuvassa puun juuret etsivät ikään kuin tukea toisistaan. Surevalle
läheiset, suku ja muu yhteisö voivat olla kuin puun juuret.

Jumala, opeta minua luottavaisesti ottamaan lahjana vastaan
tulevat päivät, vaikka niiden ylle onkin langennut surun varjo. Kiitos muistoista, jotka kantavat ja vaikeistakin vaiheista,
joita en olisi halunnut kokea. Nekin Sinä olet minulle sallinut.
Kiitos, että minun ei tarvitse koskaan kieltää, salata tai unohtaa
kokemaani. Auta, että en kiirehtisi tältä surun polulta pois liian
aikaisin, vaan antaisin itselleni aikaa toipua. Ja sitten kun aika
on, osoita minulle polku, jota pitkin haluat minua johdattaa.
Samoin kuin puiden pahkoista valmistetaan pahkakuppeja ja
–kulhoja, ota minutkin käyttöösi tällaisena, surun ”pahkoineni”.
Jumala, anna minulle tulevaisuus ja toivo!
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10. Halkokarin kahakassa
kuolleiden hautapaikka
Krimin sodan aikana Englannin laivasto tuhosi Pohjanmaan rannikkokaupunkeja. Kokkolassa puolustauduttiin v. 1854 hyökkääjiä
vastaan silloisessa satamassa Halkokarilla, jolloin englantilainen
maihinnousuvene saatiin sotasaaliiksi. Tällä hetkellä vene on nähtävillä Englanninpuistossa olevassa rakennuksessa ja muistomerkki
on Halkokarin rannalla.
Seison englantilaisten merisotilaiden yhteisen haudan äärellä,
jota ympäröi jykevä rautakettinki. Kahakassa menehtyneistä 16
sotilaasta yhdeksän on haudattu tähän hautaan. Loput päätyivät
muiden maihinnousuveneiden mukana takaisin englantilaisten
fregateille ja haudattiin todennäköisesti mereen Uudenkaarlepyyn
edustalla.
Hautakivessä on teksti, joka on suomennettuna näin:
Rukoilkaa kaatuneiden puolesta.
He olivat ihmisiä.
Täällä ei kysytä, ystäväkö vai vihamies.
Pois taisteluiden melskeestä he menivät,
vieras maa heidän muistoaan kunnioittaa.
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Englanti kunnioittaa vieraan maan multiin haudattujen merisotilaidensa muistoa kustantamalla kukat haudalle vuosittain.
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11. Muuri
Samoista kivistä
on sillat ja muurit rakennettu
samoilla lihaksilla,
samalla hiellä
Joka rakentaa muurin
ihmisten välille
jää muurin sisälle,
muuttuu kiveksi
Joka rakentaa sillan
ihmisten välille
tekee aukon muuriin,
jättää portin auki
hyvän joukkojen tulla
Samoista kivistä
on sillat ja muurit rakennettu
Tommy Taberman
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Ikävän yli on silta.
Kaipauksen halki on tie.
Jokainen aamu ja ilta
toistemme luokse se vie.
Siellä jo heitä on monta
rannoilta ikuisen maan.
Siltaamme horjumatonta
murra ei kuolemakaan.
Ikävän yli on silta.
Rakkaus nimi on sen.
jokainen aamu ja ilta
kuiskata voin kiitoksen.
Anna-Mari Kaskinen
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12. Neuvostosotilaiden hauta
Kuljen hautausmaan kiviaidan portista ulos ja tulen toiselle, valkoisin laudoin erotetulle haudalle. Marian hautausmaan huoltorakennuksen takana olevalle Koivuhaan puoleiselle alueelle on haudattu
657 neuvostosotilasta. He ovat menehtyneet toisen maailmansodan
aikana kokkolalaisessa sotavankisairaalassa ja päässeet vieraan
maan multiin kaukana kotiseuduiltaan.
Emme tiedä heistä mitään eikä moni osaa lukea kivessä olevaa
tekstiäkään. Se on venäjän kieltä ja kirjoitettu kyrillisin kirjaimin.
Sen voin aavistaa, että heitäkin jäi kaipaamaan iso joukko äitejä,
isiä, vaimoja ja lapsia. Ainakaan 657 venäläisen sotilaan koti ei ollut
enää entisensä.
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Jään miettimään haudan paikkaa, ulkopuolella hautausmaan
aidan.
Olenko minä joskus ulkopuolelle sulkija, aitojen pystyttäjä?
Jaanko ihmisiä eri leireihin?
Mistä löytäisin sovun, yhteyden ja yhteisymmärryksen mieltä?
”Saapua yhteiseen pöytään ja jakaa
elämän tuska, eilisen pelko,
huomisen huoli, huomisen huoli –
läsnä on Jumalan valtakunta, Kristus meissä.
Saapua yhteiseen pöytään ja jakaa
elämän ilo, valo ja lämpö,
rohkeus, toivo, rohkeus, toivo –
läsnä on Jumalan valtakunta, Kristus meissä.”
Virsi 959:2,3,
san. Pirjo Vahtola
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13. Sankarihautausmaa

Johannes Sillanpään (3.9.1897 - 13.3.1970), entisen sotilaspastorin, Kokkolan kirkkoherran ja rovastikunnan lääninrovastin toiminnan ansiosta meillä suomalaisilla on sankarihaudat.
Talvisodassa Sillanpää oli käynnistämässä kaatuneiden kotiin kuljettamista. Käytännöstä tuli maan tapa. II armeijakunnan esikunnan
pastorina hän määräsi alaisensa papit vastaamaan kaatuneiden
huollosta ja perusti Viipurin lähelle sodassa kaatuneiden evakuoimiskeskuksen (KEK), joka toimitti armeijakunnan kaatuneet
kotipaikkakunnille. Jokaisen ihmisarvosta pidettiin kiinni asevelihengessä ääriolosuhteissakin. Myös lotilla oli tärkeä rooli kaatuneiden huollossa.
Käytäntö levisi nopeasti muihinkin armeijakuntiin, kun kansa koki
oikeudekseen saada kaatuneet kotiin. Ennen sotaa ja talvisodan
alussa oli yleistä määrätä kaatuneet haudattavaksi taistelukentälle.
Kirkkoherra Sillanpää teki 1960-luvulla aloitteen myös vuoden
1918 sisällissodan aikana paikkakunnalla teloitettujen punaisten
vainajien uudelleenhautauksesta ja siunaamisesta. Ymmärrys siitä,
että ihmisen elämä on arvokas, korvaamaton, ei hämärtynyt.
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”He saivat tehtävän, jota kukaan ei halunnut. Kohtalon, jota ei
toivoisi kenellekään. Vastuun, joka oli aivan liian painava heidän
nuorille harteilleen.” Sotaveteraaniliiton fb-sivut
Sankarihautausmaat erottuvat muusta hautausmaasta juhlallisilla
muistomerkeillään sekä muistolaattojen ja kukituksen yhtenäisyydellä. Sankarihaudat muistuttavat ajoista, jolloin nuoret miehet
oli kutsuttu asein puolustamaan maataan tai maansa aatteita jonkun lapsina, jonkun veljinä, jonkun isinä tai puolisoina. Rakkaita
kaikki! Kuinka monen nuoren parin unelmat sota tuhosikaan?
Osa sotilaista palasi enemmän tai vähemmän haavoittuneena, osa
ei. Muistelemme heitä kaikkia kiitollisuudella ja kunnioituksella.
Samalla toivomme, ettei kenenkään enää tarvitsisi sotaan lähteä.
Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs!
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Isän kädet kannatelkoot sinua,
Vapahtajan kädet syleilkööt sinua.
Hengen kädet keinutelkoot sinua.
Jumalan Kaikkivaltiaan siunaus,
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus
pitäköön sinua ikuisesti sylissään.
Vanha kelttiläinen rukous
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