
Raha vai rakkaus
Joh. 11:45-12:11

45.  Monet  niistä  juutalaisista,  jotka  olivat
tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus
teki, uskoivat häneen. 
46. Mutta jotkut heistä menivät fariseusten
luo ja kertoivat heille, mitä Jeesus oli  teh-
nyt. 
47.  Niin  ylipapit  ja  fariseukset  kutsuivat
neuvoston  koolle  ja  kysyivät:  "Mitä  me
teemme? Tämä mies tekee paljon tunnus-
tekoja. 
48.  Jos annamme hänen jatkaa näin,  niin
kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tule-
vat ja ottavat meiltä sekä tämän paikan että
kansan." 
49. Mutta yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä
vuonna ylipappi,  sanoi heille:  "Te ette ym-
märrä mitään 
50.  ettekä ajattele,  että  teille  on parempi,
jos  yksi  ihminen  kuolee  kansan puolesta,
kuin että koko kansa tuhoutuu." 
51. Mutta se, mitä hän sanoi, ei ollut lähtöi-
sin hänestä itsestään, vaan koska hän oli
sinä vuonna ylipappi, hän ennusti, että Jee-
sus oli kuoleva kansan edestä, 
52.  eikä  vain  tämän kansan edestä  vaan
myös  kootakseen  yhteen  hajallaan  olevat
Jumalan lapset. 
53. Siitä päivästä lähtien heillä siis oli pää-
tös tappaa hänet. 
54.  Jeesus  ei  sen tähden enää vaeltanut
julkisesti  juutalaisten  keskuudessa.  Hän
lähti  sieltä paikkaan, joka oli  lähellä autio-
maata,  Efraim-nimiseen  kaupunkiin,  ja
oleskeli siellä opetuslapsineen. 
55.  Juutalaisten  pääsiäinen  oli  lähellä,  ja
monet menivät maaseudulta ylös Jerusale-
miin puhdistautumaan ennen pääsiäistä. 
56. He etsivät Jeesusta ja puhelivat keske-
nään  seisoskellessaan  temppelialueella:
"Mitä arvelette? Eikö hän aiokaan tulla juh-
lille?" 

57. Mutta ylipapit ja fariseukset olivat anta-
neet käskyn, että jos joku saisi tietää, mis-
sä Jeesus oli,  hänen oli  siitä ilmoitettava,
jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. 
1.  Kuusi  päivää  ennen pääsiäistä  Jeesus
tuli  Betaniaan.  Siellä  asui  Lasarus,  jonka
Jeesus oli herättänyt kuolleista. 
2.  Jeesukselle  valmistettiin  sinne  ateria.
Martta palveli, ja Lasarus oli yksi niistä, jot-
ka  olivat  asettuneet  aterialle  Jeesuksen
kanssa. 
3.  Silloin  Maria  otti  naulan  aitoa,  kallisar-
voista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja
kuivasi ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen
voiteen tuoksua. 
4.  Mutta  yksi  Jeesuksen  opetuslapsista,
Juudas  Iskariot,  joka  oli  kavaltava  hänet,
sanoi: 
5. "Miksi tätä öljyä ei myyty kolmestasadas-
ta denaarista ja rahoja annettu köyhille?" 
6.  Tätä  hän  ei  kuitenkaan  sanonut  siksi,
että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että
oli varas. Hänellä oli hallussaan rahakukka-
ro, ja hän otti itselleen osan rahoista, joita
siihen pantiin. 
7. Jeesus sanoi: "Anna hänen olla, hän te-
kee  tämän  minun  hautaamispäivääni  var-
ten. 
8.  Köyhät  teillä  on  aina  keskuudessanne,
mutta minua teillä ei aina ole."  
9.  Suuri  joukko  juutalaisia  tuli  Betaniaan
saatuaan tietää,  että Jeesus oli  siellä.  He
eivät  tulleet  sinne  ainoastaan  Jeesuksen
tähden,  vaan  myös  nähdäkseen  Lasaruk-
sen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. 
10. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruk-
senkin, 
11. koska hänen tähtensä monet juutalaiset
jättivät heidät ja uskoivat Jeesukseen. 

Raha vai rakkaus
Eräs kauppias opasti uutta kauppa-apulaista seuraavasti: ”Kun näet ihmisen tuolla
kadulla liikkeemme edustalla, niin muista, siinä kävelee lompakko!” Tämän päivän
kristillisten hyväntekeväisyysjärjestöjen varainhankkijalle annetaan taas opastus: ”Ei
riitä, että saat asiallesi ihmisten rahat, sinun on saatava heidän sydämensä myös
asiasi puolelle. Siksi talouden turvaamista tärkeämpää on ihmisten kohtaaminen.”
Tänään meiltä kysytään, rakastatko sinä rahaa vai ihmisiä? Jos rakastat rahaa, ih-
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miset ovat sinulle vain hyödyn välikappaleita. Mutta jos rakastat ihmisiä, rahasta voi
tulla  myös rakkauden välikappale.  Mutta hiukan pidemmälle  vietynä kysymys tii-
vistyy muotoon: ”Etsitkö elämää vai kuolemaa?” Jaksomme alkaa siitä, miten Jee-
sus oli herättänyt Lasaruksen eloon haudasta ja päättyy siihen, että ylipapit päättä-
vät eivät vain tappaa Jeesusta vaan myös Lasaruksen.

Lasaruksen eloon herättämisen vaikutus  
Johannes kuvaa tämän suuren ihmeen välittömiä vaikutuksia. Tuloksena oli jälleen
jakaantuminen.
"Monet juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, us-
koivat häneen." 
Mutta osa joukosta lähti raportoimaan tapahtunutta uskonnollisille johtajille. Kuullun
perusteella kutsuttiin kokoon neuvoston istunto, joka sinetöi lopullisesti heidän pää-
töksensä vangita Jeesus. 

Kokouksen kokoonpano oli merkittävä: 
"Ylipapit ja fariseukset kokosivat Neuvoston."
Ylipapit olivat saddukeuksia, joiden uskonnollinen filosofia oli täydessä ristiriidassa
fariseusten uskonnollisuuden kanssa. Normaalisti  he eivät tulleet toimeen keske-
nään, mutta nyt kun oli kysymys Jeesuksesta, he löysivät toisensa. Pidettiin neuvot-
telu kysymyksestä, mitä pitäisi tehdä Jeesukselle. Miten he saisivat Jeesuksen lo-
pettamaan toimintansa. Ilmeisellä tavalla kokous oli sekasortoinen. Lopulta ylimmäi-
nen pappi Kaifas, pahimmanlaatuinen poliitikko piti pirullisen älykkään puheen, jon-
ka Johannes lyhyesti selostaa:
"Te ette käsitä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuo-
lee kansan puolesta, kuin että koko kansa tuhoutuu." 
Ainoa asia, mitä hänen mielestään piti tehdä, oli tappaa Jeesus. Mutta hän perusteli
asian poliittisella hyödyllisyydellä ja kansan hyvinvoinnilla. Tämän raukkamaisem-
paa puhetta tuskin olisi voinut ajatella, mutta se voitti kokouksen puolelleen. Lopulta
pilatuskin suostui sen sisältämään linjaukseen:
"Siitä päivästä lähtien heillä oli tehtynä päätös surmata Jeesus."

Jos puhe oli raukkamainen, niin Johanneksen kommentti on sitäkin loistavampi. Se
kertoo, että ei ole mitään niin suuressa pimeydessä olevaa ihmistä, ettei Jumala tar-
vittaessa kykene ottamaan häntä tietämättäänkin omaksi puhetorvekseen. Jumala
on suvereeni omassa maailmanhallinnassaan synnin ja pimeydenkin keskellä:
"Hän ei sanonut tätä omana ajatuksenaan, vaan sen vuoden ylimmäisenä pappina
hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä ainoastaan tämän kan-
san puolesta, vaan myös kootakseen yhteen hajalla olevat Jumalan lapset."

Elämä vai kuolema
Lasaruksen henkiin herättäminen paljasti  ylipapeille, ettei riittäisi,  että vain yksi -
Jeesus - kuolisi kansan edestä. Heidän "hyödyllisyys" ajatteluunsa - "on hyödyllistä,
että yksi kuolee kansan edestä kuin että koko kansa hukkuu" - täytyi lisätä vielä toi-
nenkin. Myös Lasarus piti tappaa, sillä liian moni uskoi Jeesukseen Lasaruksen täh-
den. Mutta se oli vasta alkua. Viha Jumalaa kohtaan on ilmaissut itsensä senkin jäl-
keen lukemattomia kertoja haluna päästä eroon Jeesuksesta. Tämän yrityksen tii-
moilta on lukemattomia kristittyjä surmattu.  Pilatuskin varmaan huokasi helpotuk-
sesta tuomittuaan Jeesuksen kuolemaan. Nyt ainakin tästä päästiin eroon. Mutta
turhaan.  Muutaman vuosikymmenen sisällä  sen  hallinnon,  jota  hän edusti  täytyi
kymmenin tuhansin kerroin toistaa se, mitä hän teki ja vielä itse Roomassa.
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Voi olla, että Lasarusta ei surmattu, vaikka todellisessa vaarassa hän olikin. Mutta
se viha, jonka kohteeksi hän joutui Jeesuksen vuoksi on turhaa. Se ei ole milloin-
kaan kyennyt tukahduttamaan evankeliumin marssia. "Marttyyrien veri on seurakun-
nan siemen."

Jeesus vetäytyy Efraimiin 11:54-57
"Hän ei siksi enää vaeltanut julkisesti  juutalaisten keskuudessa, vaan lähti  sieltä
erämaan lähellä olevaan paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin. Hän oleskeli siellä
opetuslapsineen."
Emme tiedä kuinka kauan Jeesus viipyi kaupungissa, ehkä noin 40 päivää. Hän
vietti aikaansa opetuslasten kanssa maaseudun rauhassa. Oli kuin tyyntä myrskyn
edellä.

Sitten evankelista Johannes siirtää huomiomme siihen, mitä Jerusalemissa tapahtui
tuon jakson lopulla. 
"Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Maaseudulta menivät monet ylös Jerusalemiin
ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten."
Kaikkialta maasta pyhiinvaeltajat alkoivat kerääntyä Jerusalemiin, jotka etsivät Jee-
susta, sillä Häntä ei kaupungissa näkynyt. Se, että ihmiset etsivät Häntä, kertoo mil-
laisen sijan Hän oli heidän mielissään valloittanut. Jeesuksen nimi tunnettiin, monet
olivat oppineet tuntemaan Hänet henkilökohtaisesti ja mielenkiinto oli yleistä. Jee-
suksesta keskusteltiin: "Mitä arvelette?" Heidän jatkokysymyksensä oli kielteisessä
muodossa: "Eikö hän tulekaan juhlille?" He tiesivät nimittäin päätöksen, jonka kor-
kein neuvosto oli tehnyt.
"Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä Jeesus
oli, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää hänet." 
Keskustelijoiden mielenkiinto oli siinä, kykenikö tämä päätös pitämään Jeesuksen
kaupungista poissa.

Kohti Golgataa
Luvun 12 alussa viimeinen viikko tiellä kohti Golgataa oli alkamassa. Jeesuksen jo-
kainen askel kohti ristiä luo häikäisevää valoa ihmisen synnin hirvittävyyteen samal-
la, kun Herran rakkaus kulkee kohti ihmeellistä kärsimyksen ja ylösnousemuksen
voittoa. Juutalaisten korkein neuvosto oli tehnyt julkisen päätöksen Jeesuksen kiinni
ottamisesta. Pääsiäisjuhlille kokoontunut kansa kävi kuumaa keskustelua siitä, tu-
leeko Jeesus juhlille vai ei? 

Kansan uskonnolliset johtajat olivat nähneet, miten Jeesus oli parantanut 38 vuotta
halvattuna maanneen Betesdan lammikolla. He olivat nähneet, miten Jeesus oli pa-
rantanut syntymästä asti sokean. He olivat kuulleet, että Lasarus oli noussut hau-
dasta. Kaikessa tässä he eivät kuitenkaan olleet nähneet mitään muuta, kuin sapat-
tisäädösten rikkomista ja uhkaa omalle asemalleen. Perinnäinen uskonnollisuus oli
tappanut heissä kyvyn armahtavaisuuteen ja kärsivien säälimiseen. 

Uskonnollisuus on tänäkin päivänä monissa maissa mitä julminta ja välinpitämättö-
mintä kärsiviä kohtaan. Golgatan tie on tuomio uskonnollisuudelle, jolla on muodot,
mutta jolta puuttuu rakkaus Jumalaan ja siksi myös rakkaus lähimmäiseen. 

Jeesus  saapui  juhlille,  koska  Hänen aikansa  sovittaa  sokeuden vallassa  olevan
maailman synnit oli tullut. Jeesus ja opetuslasten joukko oli saanut Betanian kylässä
ateriakutsun  Simonin  taloon,  ennen  juhlaparaatia  aasin  selässä  Jerusalemiin  ja
temppeliin. Kysymys oli iloisesta yhdessä olosta. Kahdentoista opetuslapsen, Jee-
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suksen, isäntä Simonin ja naapurien Martan ja Marian lisäksi aterialla oli mukana
kuolleista herätetty Lasarus.

Emännöinnistä huolehtii jälleen kerran Martta yksin, vaikka oltiinkin naapuritalossa.
Mutta nyt hän teki sen suurella ilolla eikä nuristen niin kuin aiemmin. Hän oli oppinut
läksynsä. Jeesuksen opetus oli löytänyt hänen sydämensä. Jeesuksen puhe itses-
tään  ylösnousemuksena ja elämänä oli koskettanut Marttaa syvältä. Nyt hänen pal-
veluksensa oli täynnä kiitollisuutta Jeesusta kohtaan. 

Kokoontumista leimasi ilo, vaikka läheisen Jerusalemin jännittynyt ilmapiiri loikin pa-
haaenteisen varjonsa joukon ylle. Kesken kaiken  “Maria otti naulan aitoa kallisar-
voista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat, pyyhkien ne hiuksillaan. Huone tuli
täyteen voiteen tuoksua. “ Tämä Marian sydämen ylitsevuotavan rakkauden osoitus
löikin yllättäen särön iloisen joukon yhteyden ateriaan ja jakoi joukon kahtia. Se pal-
jasti,  että pimeyden valta ei rajoittunutkaan ulkopuolisiin, vaan oli  löytänyt tiensä
kahdentoista  apostolin  omaan joukkoon.  Marian  teko  nosti  pintaan kysymyksen:
“Rakastatko rahaa vai Jeesusta?”

Rakastatko rahaa vai Jeesusta?
Tämä kysymys jakaa yhä tänään jopa seurakuntien yhteiselle rakkauden aterialle,
ehtoolliselle kokoontuvia. Mikä on viime kädessä Sinun ja minun rakkauteni kohde?
Tämä kysymys: “Rakastatko rahaa vai Jeesusta?” voidaan muotoilla toisinkin. Olet-
ko valmis luovuttamaan Jeesukselle tulevaisuuden varalle säästämäsi omaisuuden
- vain voidaksesi osoittaa Hänelle kiitollisuutta? Tuottaako Sinulle iloa jakaa omasta-
si pois vain siksi, että ymmärrät jotain Jeesuksen sydämen rakkaudesta? Vai huo-
lehditko sellaisella rakkaudella itsestäsi, omasta kukkarostasi ja tulevaisuudestasi
maailmassa, joka vihaa ja hylkii  Jeesusta,  että  olet  valmis myymään Jeesuksen
pois elämästäsi? 

Jeesus sanoo: “Ihminen ei voi palvella kahta herraa.” Kysymys ei ollut siitä, että hän
ei saisi palvella kahta herraa, vaan hän ei yksinkertaisesti voi. Se on mahdotonta.
Ihmisen on mahdotonta palvella saman aikaisesti Jumalaa ja mammonaa. Asetelma
on mustavalkoinen niin modernia kuin lieneekin puhua laajemmasta väriskaalasta.
Maria ja Juudas eivät edusta kahta ääripäätä, vaan ainoita mahdollisia vaihtoehtoja.

Meidän on toki nähtävä, että Juudas sai omissa silmissään ja muidenkin opetuslas-
ten silmissä rakkautensa rahaan näyttämään lähes hurskaalta: “Noin kallis voide oli-
si voitu myydä ja antaa varat köyhille.” Hänen kannanottonsa oli niin vakuuttava,
että osa muistakin opetuslapsista kallistui sen kannalle. Sehän vaikutti olevan sopu-
soinnussa Jeesuksen opetusten kanssa. Mutta Jeesus tiesi, että vaikka Juudas oli-
sikin antanut voiteen hinnasta pääosan köyhille, hän olisi rahastonhoitajana pannut
osan omaan taskuunsa. 

Tutki sydäntäsi
Voi olla, että monessa tapauksessa tämänkin päivän hyväntekeväisyydessä jopa lä-
hetysharrastuksessa innokkaasti toimivat ihmiset, järjestöt ja seurakunnat saattavat
salaisesti olla kiinnostuneempia oman työnsä jatkuvuudesta ja yhteiskunnallis-kir-
kollisen asemansa turvallisuudesta kuin itse avun tarvitsijoista, vaikka pääosa lah-
joitusvaroista menisikin ihan oikein tarkoitettuihin kohteisiinsa. Se, että olet liikkeellä
Jeesuksen nimessä ja kuulut aivan läheisimpään Jeesuksen ystävien joukkoon, ei
itsessään takaa sitä, ettetkö sinäkin voisi olla Juudaan tavoin varas, anastaja ja ra-
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haa enemmän kuin Jeesusta rakastava.  Meillä  on kaikki  syy tutkia sydäntemme
motiiveja. 

Pieni vilppi ja pienet kompromissit Jumalan sanan valaiseman omantunnon kanssa
johtavat pikku hiljaa tilanteisiin, joissa koko totuus tulee kaikessa alastomuudessaan
julki. Jeesuksen sanat paljastivat Juudaan sydämen asenteen. Ne sisälsivät Judaal-
le vielä kutsun parannukseen. Mutta juuri tämä tilanne muodostui Juudaalle kohta-
lokkaaksi, koska hän ei taipunut tunnustamaan syntejään. Muut evankeliumit anta-
vat ymmärtää, että juuri Betaniasta hän lähti suunnittelemaan oman taloudellisen tu-
levaisuutensa varmistamista. Hän tiesi ja tunsi muiden opetuslasten tavoin sen vaa-
ran, joka leijui Jeesuksen ja Hänen liikkeensä yllä. Rahaa rakastava ja ylpeydeltään
loukattu Juudas päätti vaihtaa leiriä. Samalla hän päätti varmistaa taloudellisen tule-
vaisuutensa senkin jälkeen, kun Jeesuksen liike olisi nujerrettu. Mutta kaiken tämän
laskelmoinnin keskellä hän joutui sokeuden ja Saatanan valtaan, niin että hänen
sekä ajallinen että iankaikkinen tulevaisuutensa murskautui. 

“Rahan himo, rakkaus rahaan on kaiken pahan alku.” Tämä totuus seisoo muuttu-
mattomana tänäkin aikana, joka lähes palvoo markkinavoimia ja kuuntelee niitä, joil-
la on rahaa annettavaksi. Et voi seurata Jeesusta Hänen kärsimystiellään, jos sydä-
mesi on kiintynyt tähän maailmaan, omaisuuteen, menestykseen ja valtaan. Rahalla
on merkillinen, kiehtova voima. Siksi Juudaan tie on aina ajankohtainen varoitus Ju-
malan kansalle. Varo sydäntäsi. Älä anna pienissä asioissa vääryyden tunkeutua
sydämeesi. 

Petollinen on sydän
Mutta tekstimme osoittaa, että rakkaus Jeesukseen voi muodostua sellaiseksi, että
ihmisen on mahdollista jopa ilolla tuhlata omansa Jeesuksen vuoksi. Tässä kohden
tulee kuitenkin myös tutkia omat motiivinsa syvältä. On nimittäin aina ollut sellaisia
uskonnollisilla, niin jopa hengellisillä, asioilla toisia manipuloivia ihmisiä, että he ovat
onnistuneet riistämään Jeesuksen nimeä taitavasti käyttäen monien vilpittömien ih-
misten omaisuuden omien himojensa tyydyttämiseen sillä tavalla, että antajat kuvit-
televat ilolla antavansa omastaan Jumalalle. Myöhemmin he ovat sitten saattaneet
havahtua ei vain siihen, että heitä itseään petettiin, vaan myös siihen, että he itse
pettivät itseään kuvitellen voivansa ikään kuin ostaa Jumalan suosion runsailla lah-
joillaan. Pohjimmiltaan ei ollutkaan kysymys rakkaudesta Jeesukseen.

Tuhlaileva rakkaus
Mutta tänäänkin on toki niitä, jotka vaeltavat herkällä omallatunnolla Jumalan sanan
valossa. Heidän on ei vain mahdollista selviytyä näistä kiusauksista voittajina, vaan
he voivat päästä jopa samaan Jeesukselle omansa ilolla tuhlaavien joukkoon kuin
Betanian Maria. 

Mutta mikä sai Marian vuodattamaan Jeesukseen puoli kiloa kallisarvoista hajuvoi-
detta? Sen arvo 300 denaria vastannee nykyrahassa yli 30 000 euroa. Eikö nyt vä-
hempikin olisi riittänyt? Pitikö koko huone saada täyteen voiteen voimakasta ja miel-
lyttävää tuoksua? Mitä Maria oikeastaan tarkoitti tuolla teollaan? Voi olla, että mekin
olisimme Juudaan tavoin kyselleet noita asioita, jos olisimme olleet paikalla ja vaikk-
emme olisikaan varkaita, niin kuin hän.

Emme kykenisi  antamaan näihin  kysymyksiin  lopullisia  vastauksia,  ellei  Jeesus,
joka näki Marian sydämeen asti, olisi sitä kertonut: "Anna hänen toimittaa tämä mi-
nun hautaamispäivääni varten.“
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Rakkauden tie
Ilman Jeesuksen selitystä olisimme mekin toki voineet tehdä omat johtopäätöksem-
me. Maria oli usein istunut Jeesuksen jalkojen juuressa kuuntelemassa Hänen sy-
dämestään nousevaa puhetta. Maria oli Martan nuhteistakin huolimatta jäänyt sii-
hen hyvään osaan, jossa saa levätä ja kuunnella Herran ääntä. Marian sydän oli al-
kanut Jeesusta kuunnellessa ikään kuin lyömään samaan tahtiin Jeesuksen sydä-
men kanssa. Rakkaus Jeesukseen oli saanut aivan uutta syvyyttä, kun syvän surun
keskellä, Lasarus-veljen kuoltua, Maria sai kutsun: “Opettaja on täällä ja kutsuu Si-
nua!” Silloinkin Maria oli tiennyt tien, minne mennä. Hän riensi Jeesuksen jalkojen
juureen ja vuodatti koko sydämensä surun Jeesukselle. Maria oli nähnyt Jeesuksen
vihastumisen kuoleman ja epäuskon läsnä ollessa, mutta myös Hänen kyyneleensä
ennen Lasaruksen herättämistä.

Maria oli opetuslasten tavoin jo epälukuisia kertoja kuullut Jeesuksen suusta ruoski-
misesta, ristiinnaulitsemisesta, kuolemasta, hautaamisesta ja ylösnousemuksesta,
jotka toteutuisivat pian Jerusalemissa. Toisin kuin muut opetuslapset, Maria oli ym-
märtänyt  jotain ratkaisevaa tästä.  Hän ei  ollut  torjunut Jeesuksen opetusta vaan
avannut sydämensä sille. Syvä rakkaus Jeesukseen oli avannut Hänen sydämensä
ymmärtämään enemmän kuin kukaan muu. 

Jeesuksen sydämen raskauttava suru ja lähenevä ahdistus heijastui Jeesuksen sil-
mistä ja rakastava sydän, Marian sydän kykeni jotain siitä ymmärtämään. Siksi hän
meni ja otti kalleimman voiteen, mitä hän omisti ja vuodatti sen Jeesukselle. Hän
teki sen Jeesuksen hautaamista varten. Hän siis vietti Jeesuksen hautajaisia vaikka
vierellä oli kuolleista herännyt Lasarus. 

Maria tajusi jotain Jeesuksen edessä olevan kuoleman todellisuudesta, mutta myös
sen, että kysymys on enemmästä kuin kuolemasta.  Hän joka oli  sanonut:  “Minä
olen ylösnousemus” ei ehkä jäisi kuolemaan. Hautaamisen rakkauden osoituksia ei
ehkä voisi Jerusalemin tragedia aikana kykenisi rauhassa osoittamaan. Hän halusi
tehdä ne nyt, kun Jeesus oli juuri heidän lähimpien seurassa. Maria aavisteli Jee-
suksen opetuksen perusteella siitä, että Jeesuksen tuska tulisi lopulta olemaan hä-
nen pelastustaan varten. Sanoin Maria ei kyennyt ilmaisemaan tätä kaikkea, mutta
hänen sydämensä ylistystä ja kiitollisuutta Jeesusta kohtaan kuvasi kalliin voiteen
ihanan tuoksun leviäminen koko huoneeseen. Maria ymmärsi,  koska hän rakasti
Jeesusta. Maria oli valmis antamaan kaikkensa Jeesukselle, koska Jeesus oli me-
nossa antamaan kaikkensa Hänen pelastamisekseen.

Vain rakkaus ymmärtää
Kukaan muu kuin Maria ei tätä ymmärtänyt. Ei kukaan opetuslapsista, vaikka hekin
olivat kuulleet samat opetukset kuin Mariakin. Vain koko sydämensä ilon, sen koko
surun kaikessa Jeesukselle avannut sydän kykeni ottamaan vastaan Jeesuksen sy-
dämen sanat, Jeesuksen sydämen murheen ja kykeni ymmärtämään. Se, että löytyi
yksi, joka ymmärsi ennen ristiä jotain Jeesuksen tuskasta ja sen merkityksestä, oli
Jeesukselle  niin  suunnattoman tärkeä asia,  että  Jeesus antoi  nimenomaisen  lu-
pauksen:
“Totisesti minä sanon teille: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumia saar-
nataan, siellä sekin, minkä tämä teki,  on mainittava hänen muistokseen.” (Mark.
14:9) 
Tänäänkin tässä kirkossa kerromme Jeesuksen lupauksen mukaisesti Marian sydä-
men rakkaudesta ja siitä, mitä hän teki.

6



Evankeliumin ilosanoman kanssa saamme kuuluttaa: Löytyi yksi sydän, joka ym-
märsi Jeesusta jo ennen ristiä ja ylösnousemuksen voittoa. Jeesukselle on suunnat-
toman suurta, kun Hän saa ottaa vastaan jonkun ihmisen aidon rakkauden ja kiitolli-
suuden. Marian rakkaus Jeesukseen ei noussut hänen omasta sydämestään. Sen
synnytti Jeesus omalla sanallaan, hoitamalla Marian sydäntä ilon ja murheen aika-
na, kirkastamalla hänelle omaa olemustaan.

Marian tie on auki
Tänäänkin meille on auki Betanian Marian tie, asettuminen Jeesuksen jalkojen juu-
reen kuuntelemaan Herran puhetta. Tänäänkin on auki Marian tie, mekin voimme ja
saamme jakaa koko sydämemme rukouksessa Jeesuksen kanssa. Tänäänkin on
auki Maria tie Golgatan pimeyteen ja ylösnousemuksen kirkkauteen, jossa Jeesus
jakaa omaa armoaan, anteeksiantamustaan ja ylösnousemuselämäänsä sellaiselle
sydämelle, joka ottaa vastaan. Tänäänkin on auki Marian tie yhteiselle aterialle Jee-
suksen kanssa ehtoollisella. Tänäänkin on auki Marian tie, jossa saa ylistyksenä ja
kiitoksena vuodattaa Herralle tuhlaillen omastaan.

Mutta juuri tällä Marian tiellä löytyy myös sellainen aito rakkaus kärsiviä ja köyhiä
kohtaan, ettei vain puhuta vaan myös annetaan pois niin, että tuntuu. Tänäänkin on
nimittäin mahdollista vuodattaa Jeesukselle hajuvoidetta osoittamalla rakkautta Hä-
nen vähäisimpiään kohtaan. Mutta kysymys ei olekaan enää vain köyhistä, vaan
sellaisista köyhistä, joiden suunnaton arvo näkyy siinä, että Jeesus kuoli ja haudat-
tiin myös heidän vuokseen ja heidän tähtensä. Aito rakkaus köyhiin nousee vasta
siitä, että vuodattaa koko sydämensä rakkauden Jeesukselle. Muuten meistä tulee
vain varkaita kaikessa hyvältä näyttävässä toimeliaisuudessammekin.

Leskirouvan rakkaus
Jotain uskon synnyttämästä ilosta ja uhrialttiudesta kertoo Ananin seurakunnan kir-
kon rakentaminen. Eräs nuorena leskeksi jäänyt rouva lahjoitti kirkon tontin. Japa-
nissa tontit ovat todella kalliita. Ja kun kirkon viereen valmistui pappila ja tarvittiin li-
sää tonttitilaa parkkipaikoiksi, hän lahjoitti lisää. Mutta kaiken sen keskellä hän ei et-
sinyt itselleen nimeä, vaan sen pienen kaupungin asukkaiden pelastusta ja evanke-
liumin menestystä. 

Kun kirkko saatiin valmiiksi, hänen suurimmaksi huolekseen tuli saada sinne ihmisiä
Sanan kuuloon. Hän osoittautui seurakunnan innokkaimmaksi Herrasta todistajaksi.
Mutta mikä sen kaiken taustalla oli, sain sielunhoidossa usein nähdä. Vilpitön kilvoi-
tus, että hänen omat asiansa olisivat Herran edessä kunnossa. Hän tarvitsee usein
synninpäästön sanaa ja haluaa yhä syvemmin tuntea Herraa Sanan kautta. Hän oli
uskollinen Kristus-suhteensa hoitamisessa ja  siksi  se näkyi  myös uskollisuutena
omaisuudenkäytössä.

Entä Sinä?
Miten on Sinun laitasi? Rakastatko Sinä rahaa vai Jeesusta? Herra haluaa Sinut sil-
lä tavalla omakseen, että Jeesuksesta tulee elämäsi suuri rakkaus. Käy siksi paran-
nuksessa Hänen eteensä. Tunnusta, että maailma ja raha on Sinuakin hallinnut.
Pyydä, että Hän antaisi Golgatan uhriveren tähden kaiken anteeksi ja veisi Sinut
Marian tielle, kuulemaan Jeesuksen sydänääniä ja ylistämään Jeesuksen kuolemaa
ja  ylösnousemusta,  joka on juuri  Sinua varten valmistettu.  Jeesus kutsuu Sinua
oman rakkautensa yhteyteen ja rakkauden tielle.
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