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Pohjalle vahvimmalle
RAKENNUKSESSA KOLME TÄRKEINTÄ

ovat perustus, runko ja katto. Jos yksi niistä
pettää, alkaa rakennuksen tuhoutuminen.
Niitä on syytä tarkkailla ja niistä huolehtia,
jos tahtoo talon säilyvän. Perustukselle on
vaikeampi tehdä mitään. Perustusta voi
sivusta tukea ja vahvistaa, runko on muiden rakenteiden peitossa, mutta vuotavan
katon voi paikata tai jopa uusia ja runkoakin vahvistaa. Näin meitä on neuvottu halki
aikojen.
Kielikuvaa vanhasta rakennuksesta
on käytetty niin kirkkoon kuin hengellisyyteen. Perusta on Kristus, joka on sama
eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kristusta
kuvataan hengellisessä kirjallisuudessa
kallioksi. Kalliit hunajan pisarat ikään kuin
tihkuvat kallion halkeamista huulillemme.
Virressä Kristusta kuvataan myös runkona,
johan liitymme.
Raamatun kielikuvassa Kristusta
kutsutaan rakennuksen kulmakiveksi.
Silloin huomio ei suuntaudu rakennuksen
perustuksiin, vaan enemmänkin kattorakenteisiin. Kulmakivi on keskellä ja muut
kivet nojaavat siihen. Jos kulmakiven ottaa
pois, rakennelma luhistuu ja jäljelle jää
kivikasojen raunio. Tätä kulmakiven rakennustekniikkaa näkee enemmän etelän
maiden kivirakentamisessa kuin meillä
pohjoisessa.
Kirkkoa kuvataan katoliseksi. Suomen
luterilaisen kirkon sanastossa katolisuuden selitetään tarkoittavan, että kirkko on
paikallisen lisäksi myös universaali, eli se
kattaa alleen koko entisen ja nykyisen maailman ja sen kansat ja ylittää kansalliset ja
kulttuuriset rajat. Sanasto selittää: ”Katolisuus tarkoittaa, että kirkolla on uskossaan
koko pelastus, että se on kaikkialle maailmaan levinnyt ja että sen tehtävä kohdistuu koko ihmiskuntaan. Kristus perusti
yhden kirkon koko ihmiskuntaa varten.”
Mikä katoaa, mikä kestää? Maailma on
täynnä rakennusten raunioita. Ihmisen
osaa psalmit kuvaavat syksyisillä katovaisuuden kielikuvilla. ”Ihmisen elinaika on

niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän
kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää
ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne.”
Mutta samalla ne vastaavat siihen, mikä
pysyy ja kestää: ”Mutta Herran armo pysyy
ajasta aikaan.”
Rakennukset seisovat paikoillaan jopa
vuosisatoja. Ne voivat säilyä silloin, kun
sukupolvi vuorollaan niistä huolehtii, niitä
hoitaa ja käyttää. Toivomme perusta ja
kulmakivi kristittyinä on Kristus. Hän on
vahvin pohja. Sille rakennamme ja rakennumme, siitä veisaamme ja muistamme,
kun kokoonnumme tämänkin syksyn ja
sadon aikana kirkkoihin, seuratupiin ja
koteihin.
Simo Juntunen
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