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Tervehdys Lapinlahdelta Väärnin Pappilasta, turvapaikasta. Väärni tulee ruotsin kielen sanasta 
värn, joka sanakirjan mukaan merkitsee: turva, suoja, pelastaja, linnoitus. Kun ollaan väärnissä, 
ollaan siis turvassa. Jo Telppäsniityn herätyksen aikaan 1700-luvun lopulla täällä oli vaatimaton 
pappila. Telppäsniityn heinäväen papin nimi oli Johan Forselius. Me nykyinen pappilanväki emme 
ole pappeja emmekä ruustinnoita, mutta perheyrityksemme yrittää pitää huolta paikan 
kristillisestä ja kulttuuriperinnöstä. 

Muutamia vuosia sitten näin unen, joka jäi mieleeni hyvin selkeänä. Täällä Lapinlahdella olivat 
alkamassa herättäjäjuhlat. Läksin kävelemään pysäköintialueelta pitkin pikkutietä kohti 
juhlakenttää. Tien yli kaartui runsaasti kukkivia syreeninoksia. Hieman alempana solisi puro, jossa 
virtasi aivan kirkasta vettä. Veden läpi saattoi nähdä puron pohjan kivet ja veden virtauksessa 
heiluneet heinät. Puron rannalla oli nätti punainen mummonmökki, jonka pihalla kasvoi kukkia. 
Matka kohti juhlia oli siis kaunis, mutta en koskaan päässyt juhlakentälle asti. Uni loppui.  
Jälkeenpäin mietin, että eiväthän syreenit kuki herättäjäjuhlien aikaan heinäkuussa, vaan 
alkukesästä.  

Tuo uni tuli mieleeni, kun tänä kesänä emme pääse Kauhavan herättäjäjuhlille, vaan pidämme 
etäherättäjäjuhlille lähtöseuroja nyt, syreeninkukkien aikaan. 

Kauhavalla kuljettiin jo pitkä matka kohti juhlia, tehtiin paljon työtä ja monenlaisia valmisteluja. 
Sitten juhlille kulkeva tie päättyi kuin kallioseinään. Osaaottavat ja lämpimät ajatukseni sinne 
Kauhavalle. Jos Jumala suo, tapaamme vuoden kuluttua.  

Me sanomme: jos Jumala suo. Me emme sano: jos Sanna Marin suo. Me uskomme, että maan 
hallitus käyttää pohjimmiltaan Jumalan sille antamaa valtaa. Olemme kiitollisia siitä, että maamme 
hallitus käyttää saamaansa valtaa kansamme parasta tarkoittavalla tavalla. 

Kun ajattelen sitä untani ja näitä seuroja, alkaa tuntua siltä, että tärkeintä ei ole juhlakentälle 
pääseminen vaan kulkeminen sitä tietä pitkin kohti juhlia.  

Sillä tiellä seuraan saattaa liittyä joku, joka kysyy: ”Mistä te puhutte, matkalaiset?” No, me 
saamme vastata ja purkaa sydämiltämme korona-ahdistuksen ja maailman hädän sekä omat ja 
läheistemme sairaudet, toimeentulon huolet ja ihmissuhdesotkut, saamme kertoa myös ilon ja 
kiitoksen aiheistamme. 

Tuon matkalaisten seuraan liittyneen kulkijan läsnäoloa me tarvitsemme päiviimme, öihimme, 
nurjaan sydämeemme joka ei kovin hyvin jaksa rakastaa eikä myöntää omia vikojaan. Kaipaamme 
Hänen läsnäoloaan kaikkeemme - pääsemmepä herättäjäjuhlille tai emme.  

Unen kirkasvetinen puro tuo mieleen Hänen sanansa: ”Joka juo minun antamaani vettä, ei enää 
koskaan ole janoissaan.” 



Kun ajattelen sitä untani ja näitä seuroja, alkaa tuntua siltä, että tärkeintä ei ole päästä perille vaan 
tietää, mitä janoaa, minne kaipaa ja minne on matkalla. 

Syreenit kukkivat. Olemme vielä matkalla. 

Olkaa kaikki väärnissä. 
 
 
 
 
 
 


