
Nuorelle parille päivä tulee olemaan suuri ja ikimuistoinen. Erityisesti Helvi, joka on hyvin tun-
neihminen, on aivan onnensa kukkuloilla. Kun hän näkee kaiken tämän ympärillään, onnen kyy-
neleet eivät ole kaukana.

Puolilta päivin ja vähän ennenkin, väkeä alkaa tulla juhlataloon. Hääpari on vastaanottamassa 
ja toivottamassa vieraat tervetulleeksi. Kaikille tarjotaan tulokahvit.

Vanhan rovastin saapuminen tietysti huomataan. Hänet ohjataan pieneen erilliseen kahvipöy-
tään. Hääpari tulee hänen seurakseen kahville. Näin he voivat tutustua toisiinsa jo ennen vihkimis-
tä. Helvi on rovastille tuttu jo rippikouluajalta. Tapio tietenkin on hänelle vielä vieras.

Vieraat enimmäkseen viihtyvät pihalla. Jotkut vanhat ihmiset sentään hakeutuvat mielellään si-
sätiloihin. Aika kuluu nopeasti. Ihmiset muodostavat pieniä keskusteluryhmiä. Tuttujen kesken 
puhetta kyllä riittää ja vieraammatkin tulevat äkkiä tutuiksi.

Kellon tullessa kaksi, rovasti ottaa juhlamenot hoitoonsa. Vihkijä ja vihittävät siirtyvät suuren 
sireenipensaan edessä olevan pienen kukkapöydän taakse. Morsiamen kauniin valkoinen hääpu-
ku saa ihastuneita kommentteja. Komea pari, sanoo joku. Väki pihalla asettuu lankkupenkeille. Ne 
jotka eivät mahdu istumaan seuraavat tilaisuutta seisten. Nuorin väki istuskelee pihanurmikolla. 
Rovasti on uransa aikana varmasti suorittanut lukemattoman määrän vihkimisiä. Tottuneesti hän 
vie läpi laulut, lukemiset ja rukoukset. Hän pitää myös hyvin tunteikkaan puheen. Rovasti osoittaa 
aluksi sanat erityisesti Helville. Hän tuntee tämän kotitaustan ja tietää Helvin erityisen kunnolli-
seksi nuoreksi, joka on ollut mukana myös seurakunta työssä. Rovasti puhuu myös sulhaselle, Ta-
piolle miten tämä on joutunut uhraamaan nuoruudestaan monia vuosia sotarintamalla. Siellä hän 
on niin monen muun sotilaan kanssa puolustanut tämän maan itsenäisyyttä. Siellä he ovat joutu-
neet laittamaan henkensä alttiiksi isänmaan puolesta. Miten paljon sota aiheuttaakaan kuolemaa 
ja inhimillistä kärsimystä ja hätää.

Vanha rovasti muistuttaa, että raamatun mukaan ihmisen tehtäväksi on annettu luoda elämää, 
ei tuhota sitä. Luomiskertomuksessakin kerrotaan, miten Jumala siunasi miehen ja naisen sekä sa-
noi; ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa”.

Pappi puhuu myös siitä, miten tämä rintaman läheisyydessä ollut kunta on joutunut kokemaan 
evakkotaipaleen. Kaikkivaltias kohtalo on kuitenkin johdattanut meidät takaisin tutuille asuin si-
joille. Jumalan johdatuksesta olemme nyt itsenäinen ja vapaa maa. Nuoret voivat aloittaa toivorik-
kaina maan rakentamisen. Perustaa perheitä ja viettää normaalia siviilielämää.

Parille, samoin kuin tietysti myös heidän vanhemmilleen, tunteikkain hetki on, kun vanha ro-
vasti julistaa nuoret aviopariksi, mieheksi ja vaimoksi.

Varsinkin vanhempi naisväki on hyvin liikuttunut. Moni pyyhkii enemmän tai vähemmän salaa 
kyyneliä silmistään. Onhan sodan muistotkin vielä niin tuoreessa muistissa. Nuo muistot luovat 
ikään kuin taustaa tälle tilaisuudelle.


