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UUSI TÄHTI NOUSEE: HENGELLISYYS
On pimeää, väsyttää, kaipaan lepoa. Muutenkin jokin kalvaa, kaipaan hengähdystaukoa. Onko
minulla jokin puutostauti? Ikävöin hengähtää, miettiä mihin oikein säntäilen ja miksi. Minulla ja
monella muullakin taitaa olla hengellisyyden puutostauti!
Tutkimukset kertovat, että ei suomalaisten hengellisyyden kaipaus ole kadonnut mihinkään,
vaikkeivät monet enää etsikään ravintoa hengelliseen nälkäänsä perinteisistä kirkoista. Yksi ja
toinen kaipaa äidillistä halausta tai muuta parantavaa kosketusta. Uudet hengelliset liikkeet
kiinnostavat, vaikka niihinkään aina haluta sitoutua.
Puutostaudin oireita on, että perinteiset tavat puhua Jumalasta jättävät yhä useamman nälkäiseksi.
Vanhat sanat eivät onnistu avaamaan olemassaolon mysteeriä ja merkitystä. Mitä iloa niistä silloin
on? Suola joka on menettänyt makunsa ei kelpaa mihinkään. Kristillisen hengellisyyden on oltava
suolaa, joka maustaa tämän maailman ja minun elämäni.
Ensi sunnuntai on neljäs adventtisunnuntai. Se on omistettu lasta odottavalle Marialle, Herran
äidille. Maria oli kansannainen köyhistä oloista. Hänen on täytynyt osata maustaa ruoka niin että se
maistuu ja säilyy. Mitä Maria voisi antaa hengellisyydellemme, jotta se koskettaisi ja ruokkisi?
Marian resepti hengelliseen puutostautiin on seuraava:
Otetaan runsas kourallinen hiljaisuutta. Tehdään vastarintaa tehokkuusvaatimuksille, jotka
pommittavat ulkoapäin ja jotka olemme sisäistäneet. Joskus viisaus on takaisin palaamisen kykyä.
Tällaisen vastarintaliikkeen iskulause kuuluu: Vältä seuraamasta aikaasi. Älä heti nielaise, jos joku
syöttää sinulle tehokkuutta ja joustoa lisäävää mikstuuraa ja väittää, että muita lääkkeitä kohti
hyvinvointia ei ole.
Maria oli kyllä kansannainen ja köyhä, mutta hän ei ollut pelokas. Hän lauloi ylistysvirressään
Jumalasta, joka on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on
ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Maria näyttää mallia,
että kristilliseen hengellisyyteen kuuluu myös vastarinta niitä yhteiskunnan trendejä kohtaan, jotka
nakertavat ihmisten yhteisyyttä ja keskinäistä huolenpitoa.
Resepti jatkuu: halataan usein. Kosketuksessa on parantavaa voimaa. Voisi melkein sanoa, että
hellä kosketus on pieni pelastuksen hetki keskellä arkea. Maria, Hellyyden Jumalanäiti, antaa
kristilliseen uskoomme kaivatun äidinsylin. Kristillisen hengellisyyden kasvot ovat pitkään olleet
kovin miehiset. Jumalasta käytetyt vertauskuvat ovat useimmiten miehiin viittaavia. Nyt aika on
kypsä havaita, miten yksipuolista ja köyhää on arvostaa vain toisen sukupuolen kokemusta
Jumalasta. Siitä seuraa kalvava puutostauti. Jo Raamattu antaa rikkaan valikoiman erilaisista
tavoista kuvata Jumalan mysteeriä. Jumala on paitsi isä myös leipurinainen, joka sekoitti
taikinaansa hapatetta. Koko taikina happani ja nainen leipoi maukasta leipää. Jumala puhuttelee
meitä naisen hahmoisena Viisautena, joka kattaa pöydän ja kutsuu meidät syömään. Sana armo tule

heprean sanasta, joka tarkoittaa kohtua. Armo on paluuta rakastavan äidin syliin.
Lisäksi Jumalasta voi puhua luonnosta lainatuin vertauskuvin. Hän on tulta, hän on tuuli. Hän on
lähde, hän on turvakallio. On tärkeää arvostaa sitä, että Jumalasta puhutaan monin kuvin. Se
muistuttaa siitä, että viime kädessä hän on kaikkien kuvien tuolla puolen, suuri salaisuus. Mutta
Raamattu välittää viestin, että salaisuus joka meitä ympäröi, on käsittämätön ja luotaamaton
rakkauden syli.
Maria sai kuulla tämän salaisuuden. Hän ihmetteli sitä samalla kun lapsi kasvoi hänen kohdussaan.
Lapsen nimi oli vanhan profetian mukaan Immanuel, joka merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme. Tämän lapsen ylle kohoaa tähti, joka opastaa elämän merkityksen lähteelle. Meidän
ajassamme on monta asiaa vialla, mutta jotain on paremmin kuin pitkään aikaan. Keskellä kaikkea
kaaosta ja pimeää nousee uusi tähti, hengellisyyden tähti.
Aivan liian pitkään meidän kulttuurissamme on uskottu, että järki on se valo, joka näyttää
ihmiskunnalle oikean suunnan. Nyt aletaan kuitenkin myöntää, että pelkän järjen varassa
näivetymme. Ihminen on kokonaisuus, jossa ovat vuorovaikutuksessa järki ja tunteet, ruumis ja
sielu. Nyt voimme viisaasti palata Raamatun ajan tajuun siitä, että hengellisyys koskettaa koko
ihmistä, ruumista ja sielua. Nykyajalla on myös jotain viisautta hengellisyytemme suolaksi: taju
siitä että mies ja nainen yhdessä ovat ihminen, Jumalan kuva. Uusi tähti valaisee sekä miesten että
naisten kokemusta Jumalasta. Yhdessä ne parantavat puutostautia.
Jumala on kanssamme. Hän kutsuu kattamaansa pöytään ja tarjoaa maukasta leipää. Hän haluaa,
että saat takaisin elämänvoimasi ja kyvyn rakastaa. Jos olet kärsinyt pitkittyneestä hengen
puutostaudista, tule hengähtämään. Tähti näyttää suunnan.
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