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Reetta Leskinen 
 

Muutamia viikkoja sitten sain olla Aholansaaressa teologiapäivillä. Sieltä mukaan tarttui paljon 
kiinnostavia ajatuksia, virkistystä, yhteistä pohdintaa ja ennen kaikkea voimaantunut olo. 
Voimaantumisen taustalla oli erityisesti vahva, yhteinen veisuu. 

Veisuun lomassa eräs osallistuja alkoi pohtia, miksi nykyisin seuroissa halutaan lähes aina veisata 
Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan tekemä virsi Kahden maan kansalainen. Hänellä oli sellainen tunne, 
että tuo virsi on paljolla veisaamisella lähes puhki kulutettu. 

Minä kyllä kuulun itse niihin, joille tuo virsi ei ole puhki kulunut, vaan se on erityisen rakas, ja se 
liittyy moniin elämäni vaiheisiin, tärkeisiin tapahtumiin ja ihmisiin. 

”Edessä reitti tuntematon aukeaa, omin voimin emme kestä tuulta vasten.” Siinä se on, kuva 
minun, ja ehkä useimpien ihmisten elämästä ja vaelluksesta. Elämän matkalla emme voi välttyä 
kohtaamasta vastatuulta, tuntemattomia uhkia, vaaroja ja ahdistuksia, jotka pelottavat ja 
masentavat. Mutta virren seuraavat säkeet kertovatkin jo sen, mikä auttaa minua ja monia muita 
selviytymään, jaksamaan eteenpäin. Siinä sanotaan: ”Matkalla Herra lupaat meitä johdattaa, 
kaitse askeleita horjuvien lasten.” Meillä on lupa luottaa Jumalan johdatukseen ja rukoilla, että 
hän ohjaa askeleitamme, kun horjumme epävarmoina ja eksyksissä. 

Taas kerran elämme sellaisia aikoja, että uhkan tuntu ja epävarmuus saartavat meitä joka puolelta: 
ohjusiskut, hirmumyrskyt, ilmaston lämpeneminen, nälänhädät, terrorismi ja hirmuhallituksia 
pakenevat ihmiset, pakolaisvirrat. Nämä, ja monet muut pelottavat kuvat toistuvat uutisvirrassa 
päivä päivältä. Tuntuu vaikealta käsittää, mitä me oikein voisimme tehdä, miten meidän tulisi elää 
ja miten säilyttää turvallisuuden tunne ja luottamus. Yhden ihmisen mahdollisuudet ovat vähäiset 
ja voimavarat rajalliset kaikkien näiden maailman ongelmien keskellä.  Siksi on helppo samaistua 
virren sanoihin: ”Yöhöni kuiskaan voimattoman rukouksen: Sinä tiedät kaiken, elän taikka kuolen.” 
On lohdullista, että ei tarvitse teeskennellä vahvaa, parempaa, osaavampaa kuin olen. Jumala 
tuntee meidät kaikkinemme: voimattomuutemme, heikkoutemme, ahdistuksemme. 

Olen aika varma siitä, että tämän virren suuri suosio perustuu juuri siihen, että se pukee sanoiksi 
niitä tuntoja, joita hyvin useilla meistä uskovista tänään on: huolta maailmasta, huolta ihmisistä, 
pelkoa ja ahdistusta. Ja silti haluan luottaa Jumalan johdatukseen ja siihen, että hän kuulee 
huokauksemme ja armahtaa heikkouttamme. 
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Jokaisen säkeistön lopussa vielä vahvistetaan, että meidän vaelluksemme on vaivaista: hyvät 
tekomme ovat riittämättömiä, uskomme ja luottamuksemme usein hyvin hauras. Kuitenkin kaiken 
vaivan ja ahdistuksen tunnustettuaan virren tekijä julistaa: ”Minä vielä jaksan toivoa! Olen kahden 
maan kansalainen!” Minulle tuohon sisältyy vakuutus siitä, että tämä maailma, niin kuin tuleva 
maailmakin, ovat Jumalan kädessä, hänen hallinnassaan ja saamme luottaa siihen, että Hän pitää 
meistäkin huolen. 
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