Valtaa seuraa vastuu
Minua pelotti. Olin autossa apukuljettajan puolella ilman turvavyötä. Ymmärsin nyt, miksi paikkaa
kutsutaan usein ”pelkääjän paikaksi”.
Hetkeä aiemmin olimme kaverin kanssa saaneet palkattua Venäjän Kostamuksesta kuskin, joka oli luvannut
viedä meidät määränpäähämme. Kuljimme vanhaa mutkaista hiekkatietä pitkin, jota ei ollut hoidettu
vuosikausiin. Routavauriot olivat tehneet tiehen suuria kuoppia eikä kasvillisuutta ollut karsittu
ojanpenkalta, mikä teki tienkäyttäjälle huonon näkyvyyden.
Vauhti kasvoi kasvamistaan, eikä kuski hidastanut, vaikka tukkirekasta oli tippunut tukki keskelle tietä. Otin
turvavyön käteeni ja aloin kiinnittämään sitä paikalleen, mutta kun kuski huomasi tämän, hän suuttui. Hän
huusi minulle ja kielsi laittamasta vyötä. Hän osoitti hansikaslokeron yläpuolella olevia pyhimysten kuvia ja
sanoi, että nämä suojelevat meitä.
Valtaa seuraa aina vastuu. Se kuuluu meidän jokaiseen arkipäivään ja siitä on hyvä olla tietoinen. Valta on
aina suhteessa vallankäytön kohteeseen. Esimerkiksi media toimii suurena mielipidevaikuttajana ihmisille.
On tärkeää, että jokainen ihminen käyttää saamaansa valtaa oikealla tavalla. Mikä on sitten oikea tapa
käyttää sitä?
Tällä viikolla kirkossa puhutaan Jeesuksen opetuksista koskien lähimmäisiämme. Joku voi ajatella, etteivät
Jeesuksen opetukset koske häntä millään tavalla. Se ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi koko länsimainen
demokratia ja oikeuskäytännöt pohjautuvat pitkälti samoihin arvoihin, kuin mitä Jeesuksella oli. Muun
muassa ”Älä tapa, Älä varasta, älä tee aviorikosta” ovat myös suomessa edelleen vahvasti vaikuttavia
arvoja. Niitä pidetään oikeina.
Jeesus kertoo miten toimimme oikein suhteessa ihmiseen ja Jumalaan. Hän kiteyttää koko opetuksensa
sanoihin ” Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi” ja ” rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” sekä ” Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”.
Jumalaa voimme rakastaa kuulemalla ja uskomalla hänen sanaansa.
Lähimmäisen rakastaminen ei ole aina helppoa. Teemme jokainen virheitä, emmekä jaksa aina rakastaa
lähimmäistämme niin kuin itseämme. Emme pysty toteuttamaan Jumalan tahtoa. Kaikesta huolimatta
Jumala rakastaa meitä kaikkia. Hän tahtoo antaa meille joka päivä kaikki synnit anteeksi. Tällaista
ilosanomaa kuulutetaan edelleenkin Jeesuksen tahdon mukaisesti hänen nimessään ja hänen sovintotyönsä
vuoksi. Nämä opetukset sopivat hyvin kaikille vallankäyttäjille.
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