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Tänään kirkossa kaikki muistuttaa Jeesuksen kärsimyksestä ja kuolemasta.  Kuinka voisimmekaan olla
välittämättä sellaisesta rakkaudesta, joka on valmis menemään kuolemaan puolestamme, rakkaudesta,
joka ei hylkää meitä.  Jesaja kirjoittaa: ” Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä
poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme” (Jes. 53:6).
Hän on varmasti kantanut heikkoutemme ja sairautemme.  Mutta häntä haavoitettiin meidän
rikkomustemme vuoksi ja murskattiin meidän vääryytemme takia.  Profeetta kertoo, miksi hänet heitettiin
maahan kasvoilleen ja vieläkin enemmän: ” Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin
kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän
suutansa avannut (Jes. 53:7).  Jeesus, joka taisteli pahaa vastaan jopa henkensä menettämisen uhalla, on
karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.  Jeesus ei halunnut kuolla: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois
minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun" (Luuk. 22:42).  Jeesus tiesi
hyvin, mikä Jumalan tahto on.  Niinpä hän sanoi: ”Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä,
jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään” (Joh. 6:39).  Jumala ei halunnut pahan nielaisevan meitä
tai kuoleman peittävän meitä lopullisesti.  Jeesus ei voinut sitä välttää, sillä hän otti kaiken pahan itselleen,
jotta se ei murskaisi meitä.  Kenenkään hänen opetuslapsistaan, ei menneisyyden eikä nykyisyyden tarvitsisi
menehtyä kuolemaan.

Tämän vuoksi kärsimyskertomus jatkuu tänään.  Se jatkuu niissä lukuisissa maailmamme oliivitarhoissa,
missä yhä vielä soditaan ja missä miljoonien pakolaisten joukot painautuvat toisiaan vasten.  Se jatkuu
siellä, missä ihmisiä näännytetään kärsimyksellä.  Se jatkuu sairaissa, jotka on tuomittu yksinäisyyteen ja
hätään.  S jatkuu kaikkialla siellä, missä joku hikoilee verta tuskan ja epätoivon vuoksi.  Tänään
kuulemamme Johanneksen evankeliumin kärsimyskertomus alkaa Öljymäeltä.  Siellä Jeesuksen sanat
vartijoille kertovat päätöksestä olla menettämättä yhtään ihmistä.  Kun vartijat saapuvat, juuri Jeesus
menee heitä vastaan.  Hän ei vain jätä pakenematta, vaan näyttää ottavan aloitteen: Ketä te etsitte? Heidän
vastaukseensa: Jeesusta, sitä nasaretilaista, hän vastaa Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä.
Hän ei halua, että hänen opetuslapsiaan vahingoitetaan.  Hän päinvastoin haluaa pelastaa heidät, varjella
heitä pahalta, vaikka se maksaisi hänen henkensä.  Olihan hän viettänyt koko elämänsä kooten yhteen
hajotettuja, parantaen sairaita ja julistaen rauhan eikä väkivallan valtakuntaa.  Hänen tehtävästään
muodostuu hänen kuolemansa syy.  Mistä siis nousee hänen vastustuksensa? Hän on ollut monien mielestä
liian armollinen.  Ihmiset eivät hyväksy hänen rakkauttaan kaikkia, jopa vihollisiaan kohtaan.  Hän on
viettänyt liikaa aikaa syntisten ja publikaanien kanssa.  Ja hän antoi anteeksi kaikille, liian helposti.  Hänelle
olisi pitänyt riittää se, että hän olisi pysynyt Nasaretissa ja elänyt siten pitempään kuin kolmekymmentä
vuotta.  Tai hänen olisi pitänyt höllentää evankeliumin vaatimuksia tai hänen olisi pitänyt lieventää sitä
peräänantamattomuutta, jolla hän joka kerta puolusti heikkoja.  Kaiken kaikkiaan hänen olisi pitänyt



ajatella hieman enemmän itseään ja vain hieman vähemmän toisia.  Sillä tavalla hän ei olisi varmastikaan
päätynyt ristille.

Pietarihan esimerkiksi teki juuri niin.  Hän seurasi Jeesusta vain vähän ja palasi sen jälkeen kulkemaan omaa
tietään.  Ja palvelustytön hellittämättömän kyselyn jälkeen Pietari jopa kielsi tunteneensa Jeesuksen.  Sitä
paitsi, mitä se loppujen lopuksi merkitsi? Hän pelasti itsensä vain yhdellä lauseella.  Sitä vastoin Jeesus ei
halunnut kieltää evankeliumia eikä Pietaria eikä muitakaan opetuslapsia.  Ja nyt, tietyllä hetkellä olisi
vaadittu vain vähän ja hän olisi pelastanut itsensä.  Vakuuttuneena Jeesuksen viattomuudesta Pilatus kysyy
Jeesukselta pientä selitystä, mutta Jeesus pysyy vaiti.  ”Etkö puhu, vaikka minä kysyn”, Pilatus sanoo.  ”Etkö
tiedä, että minulla on valta päästää sinut vapaaksi ja valta ristiinnaulita sinut” (Joh. 19:10).  Pietari puhui ja
pelasti itsensä.  Jeesus pysyi vaiti.  Hän ei halunnut luopua kenestäkään, joka luotti häneen ja niinpä hänet
ristiinnaulittiin.  Me olemme myös niiden joukossa, jotka Isä on uskonut Jeesuksen käsiin.  Hän otti meidän
syntimme ja menee ristille, jotta me pääsemme vapaiksi.  Siksi me kumarramme tänään ristiä ja
polvistumme sen eteen.  Risti ei ole meille enää kirous, vaan se on evankeliumia, uuden elämän lähde.
”Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja
puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen” (Tit. 2:14).  Tuolla ristillä voitettiin itserakkauden laki, joka
näytti väistämättömältä.  Hän, joka eli toisia varten kuoleman hetkeen saakka, rikkoi tämän lain.  Jeesus otti
pois meidän pelkomme ja antoi meille voimaa palvella, rohkeutta tuntea yhteenkuuluvuutta köyhien kanssa
ja voimaa luopua itserakkaudesta.  Ristin avulla olemme pelastuneet oman itsekkyytemme orjuudelta,
omasta minästämme, jotta voimme avata kätemme ja sydämemme koko maailmalle.  Tämä pyhä liturgia
sisältää erityisen maailmanlaajuisen rukouksen.  Jos ojennamme ristin maailman ääriin saakka, voimme
välittää Jumalan rakkauden lämpöä ja hellyyttä, joka voittaa kaiken, peittää kaiken, antaa kaiken anteeksi ja
pelastaa kaikki.


