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Huolenpitoa
tyhjiössä
Jumalan huolenpidosta on sekä
helppo että vaikea puhua.

Helppoa se on vaikkapa sil-
loin kun elämässään paljon
raskaita vaiheita kokeneet
vanhukset laulavat liikutuk-
sen kyynel silmänurkassaan
suosikkivirttään Kiitos sul-
le Jumalani. Virressähän luo-
daan katsaus elettyyn elämään
ja sen pohjalta kiitetään ihan
kaikesta, iloista j a suruista, päi-
vän paistehesta ja pimeydestä,
kukkasista ja ohdakkeista, ke-
väästä ja syksp synkän het-
kistä. Lukemattomien ihmisten
kokemus toden totta on se, että
Jumalan huolenpito on kanta-
nut läpi elämän, sen vaikeim-
missakin vaiheissa, tai erityi-
sesti juuri silloin.

Toisinaan kuitenkin puhe Ju-
malan huolenpidosta takertuu
kurkkuun. Se tuntuisi oman tai
lähimmäisen kokemuksen kiel-
tämiseltä. Se tuntuisi jotenkin
liian kevyeltä puheelta. Se tun-
tuisi kärsivän ihmisen pilkalta.
Se tuntuisi naiivilta uskonnol-
liselta tyynnyttelyltä. Teologian
ja uskon näkökulmasta se tun-
tuisi Jumalan salaisuuden hal-
ventamiselta.

Jumala on meille pohjimmil-
taan salaisuus. Samoin ihmis-
elämä. joka sisältää vääjää-
mättä sellaista särkyneisyyttä
ja rajallisuutta, ettei se ole se-
l itettävissä eikä hallittavissam-
me.

Ranskalainen filosofi Simon
Weil on kuvannut ihmisen sär-
kYneisYl.ttä Putoamisena. Niin-
hän se on, vaikeuksien keskel-
lä ihmisen kokemus muistuttaa
putoamisen kokemusta: vapaa
pudotus tyhjyyteen, tyhj enty-
misen kokemus. hapuilu pime-
ässä ilman tukevaa maata jal-
kojen alla. Weil jatkaa, kuinka
tämän ihmisen sisäisen tyhjyy-
den voi täyttää vain armo. Siksi
sana armo kätkee elämän sy-
vimmän salaisuuden. Armohan
merkitsee rakastetuksi tule-
mista hetkellä, jolloin ei kyke-

ne näkemään itsessään mitään
rakastamisen arvoista.

Jumalan salaisuus ja ihmis-
elämän salaisuus liittyvät toi-
siinsa: Meidän juuremme ovat
näkymättömissä, ne ovat kätke-
tyt salattuun Jumalaan. Meidän
sunrmme on Jumalan kädes-
sä. Meidän surusta ja pelosta
syntlrleeseen tyhjyyteemme
saapuu Jumalan salattu armo.
Meistä pidetään huolta.

Meidän aikamme on sai-
rastunut omaan armottomuu-
teensa. Armoton elämäntapa
näkyy työssä ja vapaa-aikana:
suorittamista, tehokkuutta, yli-
voimaisten ongelmien keskel-
lä yksin pärjäämistä, pätemis-
tä. toisten alentamista. ainaista
huolta liian vähästä tai liian
paljosta rahasta. Lopputulokse-
na ovat tulvattomuus, välinpi-
täm ättömyys, kyltymättömyy s,
oman pahan olon maksattami-
nen heikommassa asemassa
olevalla. Ja mitä häpeämät-
tömämpi ja itsevarmempi on
armottomuuden julkisilu, sitä
syvemmälle häpeä ja syyllisyys
ihmisen sisään kasautuvat. Se-
kä "voittajien" että "häviäjien".
Nyky-yhteiskunnassa ei osata
antaa tilaa heikkoudelle, haa-
voittuvuudelle, surulle, ka-
tumiselle, anteeksiannolle ja
-pyynnölle. Kuitenkin juuri ne
olisivat kaikkein tärkeimpiä
ihmisen ja yhteisön eheytymi-
selle; häpeästä ja syyllisyydes-
tä'pääsemiselle.

Löyt1ykö 20,30 tai 50 vuo-
den päästä enää niitä onnellisia
vanhuksia, jotka saavat levol-
lisen liikuttuneina yhtyä van-
haan virteen ja laulaa "Kiitos
sulle Jumalani armostasi kai-
kesta, jota elinaikanani olen
saanut tuntea. Kiitos, että aina
muistat, autat mua tuskissain.
Kaikesta oi Herra sulle annan
ikikiitoksen?"
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