Ihailetko voittajia?
Meissä ihmisissä on sellainen puoli, että herkästi ihailemme voittajia. Me ihailemme niitä, jotka voittavat
urheilukilpailuissa tai ovat muuten menestyneitä. Siinä ei ole mitään pahaa, että iloitsee toisten voitoista tai
onnistumisista. Ihmisten pahuus tulee esille silloin, mikäli me odotamme läheisemme epäonnistumista tai
hylkäämme toisen tappion hetkellä. Tämä ilmiö on tutuin juuri urheilijoiden kohdalla. Heitä juhlitaan
kansan sankareita, kun he voittavat kilpailuissa ja toisaalta heitä arvostellaan kovastikin, mikäli he
epäonnistuvat kilpailussa.
Kirkossa vietetään kohta pääsiäistä ja sitä edeltää palmusunnuntain kertomus, jolla on oikeastaan paljon
yhtymäkohtia tälle ilmiölle, että me ihailemme voittajia. Palmusunnuntai kertoo Jeesuksen ratsastuksesta
Jerusalemiin. Kun Jeesus saapui Jerusalemiin, ihmiset ottivat hänet vastaan kuninkaana. He huusivat
riemusta, sillä he olivat vastaanottamassa voittajaa. Kun Jeesus ei täyttänytkään ihmisten odotuksia, he
pian hylkäsivät hänet ja tuomitsivat ristille.
Ehkä olisi parempi katsoa menestyksen tai tappion taakse ja nähdä ihminen. Tuskin urheilija on eri ihminen
vaikka olisikin voittanut tai hävinnyt. Hän on edelleen se sama henkilö ja hyvin arvokas juuri omana
persoonanaan. Kun näkee toisen persoonan oikeasti, silloin voi elää hänen kanssaan, voi iloita hänen
onnistumisistaan sekä lohduttaa ja rohkaista epäonnistumisten keskellä. Oikeastaan silloin elämä tarjoaa
paljon iloa, kun voi iloita toisten onnistumisista.
Palmusunnuntain kertomus herättelee meitä tarkastelemaan itseämme ja olemaan armollinen itsellemme
– me olemme arvokkaita ja tärkeitä, vaikka emme aina onnistuisi tai menestyisi. Toisaalta se on kertomus
myös todellisesta voittajasta Jeesuksesta. Hän ei suostunut tekemään ihmisten ihailun vuoksi sitä, mitä he
tahtoivat vaan hän halusi pelastaa meidät. Risti ja kuolema eivät ollutkaan hänelle tappio vaan voitto, sillä
hän voitti kuoleman ja nousi ylös kuolleista.
Jeesus on meille kristityille voittaja, mutta hyvin toisenlainen, kuin tavanomaiset voittajat tässä
maailmassa. Yleensä voittajat saavat olla ihmisten ihasteltavia, mutta meidän voittajamme tuli antaakseen
meille elämän ja ilon hänen yhteydessään. Yleensä voittajat saavat palkintoja, mutta meidän voittajamme
Kristus antaa lahjojaan meille. Yleensä voittajat voittavat itselleen, mutta Jeesus voitti meitä varten.
Tällaista voittajaa saamme juhlia palmusunnuntaina.
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