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Palanen metsää

V

ihreä kuusikko. Tiheä metsä. Se on alkukuva vuoden 2013 Venetsian biennaalissa olleesta taiteilija Antti Laitisen kolmiosaisesta
Forest Square -valokuvasarjasta. Vaikka kuvia on
vain kolme, ne kertovat puhuttelevasti suomalaisesta metsästä ja monimuotoisesti puista.
Ensimmäinen kuva on otettu hakkaamattomasta metsästä. Vuosikymmeniä puut ovat kasvaneet ja nähneet vuodenajat talvesta kevääseen,
kesästä syksyyn. Ne ovat tunteneet oksillaan lumen painon ja kokeneet kevään myötä vahvan
kasvun ajan. Syyssateet ovat piiskanneet niitä yhdessä tuulen kanssa rajustikin. Tiiviinä metsänä
ne ovat tukeneet toinen toisiaan.
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Toisessa kuvassa kuusikkoa on kaadettu täsmällisesti aari, eli metsään on syntynyt kymmenen
kertaa kymmenen metrin aukko. Maa on raivattu tasaiseksi kuin pelto. Neliö on kaunis, mutta
samalla kertaa se muistuttaa elämän muutoksista.
Yhtä kaikki raju myrsky olisi voinut kaataa paljon suuremman alueen.
Kolmannessa kuvassa on erikokoisiin kuvioihin ladottu täsmällisen kauniisti aarin kaikki
metsämateriaalit. Siinä on oksaa, kaarnaa, juurta,
lehteä, varpua ja sammalta. Metsämateriaalit ovat
eloisia niin väreiltään kuin rakenteeltaan. Teos
välittää luonnon monimuotoisuuden ja kerroksisuuden tuoreen koskettavasti.
Metsä on monille henkireikä. Moni on ostanut
jopa omakseen pienen palan maata saadakseen
kosketuksen luontoon ja myös säilyttääkseen jotain ainutkertaista tulevaisuuteen. Metsän katseleminen synnyttää levollisen tunteen. Metsän
tuoksut kevään, kesän ja syksyn aikana ovat hyvin moninaiset. Metsä ruokkii sisintämme kauneudellaan, olipa se väliin sitten hyvinkin karua.
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Metsä vie meidät luomiskertomuksen ytimeen,
kun Jumala sanoi: ”Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja
kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät” (1. Moos. 1:29). Metsä heijastaa Jumalan
luomisen alkuvoimaisuutta ja kertoo samalla tässä päivässä hänen uskollisuudestaan sekä huolenpidostaan. Metsä sykkii vahvasti elämää ja valoa
sydämeen saakka. Jumalan henki liikkuu metsän
yllä.
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Rukoilevat jalat

M

aineikkaalla saksalaisella taiteilijalla Albrecht Dürerilla (1471–1528) on erikoinen teos, jonka nimi on Rukoilevat jalat. Jaloilla
rukoilemisen yhdistämme ensisijaisesti eri puolilla maailmaa toteutettaviin pyhiinvaelluksiin.
Pyhiinvaellus on samalla kertaa jaloin toteutuva uskontunnustus ja kaipuun ilmaisu Kaikkivaltiaan Luojan puoleen. Pyhiinvaeltajan siunaus
sisältää lyhyesti kristillisen uskon sisällön: ”Kutsukoon tie sinut matkaan, / olkoon tuuli myötäinen, / suokoon aurinko lämpöä kasvoillesi,
/ virkistäköön sinua raikas sade, / herättäköön
matka sinussa uusia ajatuksia, / siunatkoon sinua
Jumala, / kunnes jälleen kohdataan.”
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Dürerin Rukoilevat jalat on mielenkiintoinen
tutkielma ihmisen olemisesta Jumalan edessä.
Teoksessa on itse asiassa kuvattu jalkaterät. Kuvassa jalkapohjat ovat katsojaan päin niin, että
vasen jalka on hieman vääntyneenä vasemmalla
ja oikea jalka on suorassa. Oikeasta jalasta heittyy
varjo, joka on kuin viitta suojaa tarjoten. Vasen
jalkapohja on hieman kaareutunut muodostaen myös heikon varjon. Maalaus on kauttaaltaan
vaaleanvihreä kuvaten elämän voimaa, rohkeutta,
toivoa ja uskallusta. Rukouksen voi nähdä näin
myös mintunvihreänä, hennon uskon värinä.
Teos ottaa katsojan mukaan matkalle, tielle, pyhiinvaellukselle. Jalkapohjien poimut, hienoiset
rosot viestivät kuljetusta matkasta. Mieleen palautuu Uudesta testamentista kaksi jalkojen pesua. Jeesus pesi pääsiäisjuhlan alla opetuslastensa jalat osoittaen, kuinka hän tuli palvelemaan
ja antamaan itsensä meidän edestämme. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka syntinen
nainen pesi Jeesuksen jalat: ”Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne
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hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä” (Luuk. 7:38).
Elämä kuluttaa niin jalkapohjia kuin muitakin
ruumiinosiamme. Iän myötä vaivat lisääntyvät,
kolotuksista tulee jokapäiväisiä, ja voimme kärsiä myös levottomista jaloista. Jumala on kaiken
kuluvan ja katoavan keskellä meidän turvamme.
Rukous jää jäljelle, ehkäpä vain ajatuksena, mutta
silti yhteydenpidon merkkinä Jumalan puoleen,
Jumalan, joka on lähettänyt rukoilevan Kristuksen koko elämämme matkalle.
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Lohdutus

–M

itä sinä nyt sanoisit minulle lohdutukseksi? Tällaisen kysymyksen on minulle usein surun keskellä elävä ihminen heittänyt. Sanoilla on surussa oma paikkansa ja aikansa,
mutta sanoja tärkeämmäksi olen kokenut vierellä
olemisen, sanattoman jakamisen.
Lohdutus on Jumalan ja myös meidän ihmisten
tapa elää. Kreikan kielen lohduttaa-verbin eräs
merkitys onkin ’kulkea vierellä’. Se avaa uuden
maiseman menetyksen kokeneen ihmisen maastoon. Jokainen meistä, jossain elämän vaiheessa,
joutuu vääjäämättä sellaiseen maastoon. Silloin
toisen ihmisen läsnäolo on vahva viesti myös Jumalasta; Jumalasta, joka on ymmärtävä ja auttava.
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Jeesus tunsi ihmisen hädän ja kivun, surun ja
ikävän. Jeesus asettui rohkeasti kyynelehtivän
vierelle. Hiljaisena kumppanina hän on sinunkin
surusi rotkossa. Hän kulkee huomaamattomana
kumppanina ja avuntuojana surun kivikkoisella
polulla.
Lohdutus merkitsee aseman muutosta. Jeesus
lohduttaa meitä monin tavoin. Kun toinen ihminen tarttuu käteen, halaa, viipyy vierellä, vaikkei sanoisi yhtään mitään, on Jeesuksen lohdutus
todellista. Lohdutus saattaa meitä ennallemme,
vaikka luopumisen ja eron haavat jäävätkin meihin. Lohdutus raottaa varovasti ovea tulevaisuuteen juuri sen verran, että jaksamme katsoa turvallisesti ja uusin voimin kohti huomista. Jeesus
tulee kaikkien kaipaavien ja murheellisten ystävänä elämämme pitkiin varjoihin: ”Hän saapuu
murheellisille / näin yllätysvieraana / ja köyhät ja syntiset täyttää / yhä Henkensä lahjoilla”
(Vk. 6:5).
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Jumalan kämmeneen tatuoitu

V

arsinkin nuorten keskuudessa tatuointi on
suosittua. Siitä on tullut suorastaan trendi!
Olet erilainen kuin muut, jos sinulla ei ole tatskaa!
Vanhan testamentin puolelta Jesajan kirjasta löytyy kohta, joka kertoo, ettei tatuointi ole
suinkaan nykyajan ilmiö, vaan se liittyy Jumalaan: ”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt”
(Jes. 49:13). Jumala, Luojamme on siis tatuoinut
kämmeneensä meidät. Jesajan kirjan taustalla oli
tuon aikainen sotilasta koskeva velvoite: tämän
tuli kirjoittaa tai tatuoida ihoonsa sotapäällikön
nimi. Sama koski myös orjaa, jonka oli kirjoitettava isäntänsä nimi ruumiiseensa. Näin oli helppo tunnistaa, kenelle sotilas tai orja kuului.
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Meidät on kasteen kautta liitetty Kristuksen
opetuslapseksi ja seurakunnan jäseneksi. Kastevesi kimmeltää kastemaljassa, ja Jumalan lupaukset tekevät siitä ilon ja kuuliaisuuden sakramentin. Kristuksen vesileimaa kannamme sisällämme.
Hän on tatuoinut itsensä meidän sydämeemme
matkakumppaniksi ja oppaaksi arkisessa maastossa maanantain ja lauantain välisellä tieosuudella.
Juhlahetken hän tarjoaa sunnuntaina, ylösnousemuksen päivänä, jolloin saamme olla kirkossa
sanankuulossa ja nauttimassa ehtoollisen evästä
jaksaaksemme elää hänen seuraajanaan palvellen
ja rakastaen taas maanantaista lähtien uudella taipaleella.
Kaste eli Kristuksen omana eläminen toteutuu jokapäiväisenä kuuliaisuutena. Me kuulumme hänelle, olemme hänelle rakkaita ja tärkeitä. Siksi hän kutsuu uskoon ja uudistumiseen
jokaisena päivänä. Virsi rohkaisee meitä luottamukseen näin: ”Joka aamu on armo uus, / miksi
huolta siis kantaa! / Varjot väistyy ja vajavuus, /
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Jeesus voimansa antaa. / Kiitos Herran, hän auttaa tiellä, / meidän kanssamme nyt ja aina on, /
täällä suo Isän suosion, / rauhan luonansa siellä.”
(Vk. 547:1.)
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