Kuninkaasi tulee
Mark. 11:1-11
1. Lähestyessään Jerusalemia Jeesus ja
hänen opetuslapsensa tulivat Beetfageen ja
Betaniaan Öljymäelle. Jeesus lähetti kaksi
opetuslastaan

6. He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt,
ja heidän annettiin mennä.
7. Tuotuaan nuoren aasin Jeesuksen luo he
heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui

2. ja sanoi heille: "Menkää edessänne
olevaan kylään. Kohta sinne tultuanne te
löydätte sidottuna nuoren aasin, jonka
selässä kukaan ihminen ei vielä ole istunut.

sen selkään.
8. Monet levittivät tielle vaatteita, toiset taas
tien varresta katkomiaan lehviä.
9. Edellä ja jäljessä kulkevat huusivat:

Päästäkää se ja tuokaa tänne.
3. Jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te niin teette?',
niin sanokaa: 'Herra tarvitsee sitä ja lähettää

"Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimessä!
10. Siunattu olkoon isämme Daavidin

sen pian takaisin'."
4. He menivät ja löysivät nuoren aasin, joka oli
sidottu kujalle oven eteen. He päästivät sen.

valtakunta, joka on tulossa! Hoosianna
korkeuksissa!"
11. Jeesus saapui Jerusalemiin ja meni

5. Muutamat siellä seisovista sanoivat heille:
"Mitä te teette, kun päästätte sen nuoren
aasin?"

temppeliin. Katseltuaan kaikkea hän lähti
niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä oli
jo myöhä.

Muurien ympäröimä kaupunki
Ihminen on kuin muurien ympäröimä kaupunki. Meillä on omat porttimme, joiden kautta
päästämme ihmisiä ja asioita sisälle omaan elämäämme. Meillä on myös portit, joiden
kautta päästämme omia ajatuksiamme ulos toisten ihmisten elämään.
Kaupunkilinnoituksemme sisällä on sitten temppeli, joka määrää millaiset asiat
elämässämme ovat tärkeitä ja ketä elämällämme palvelemme. Siellä asuu myös kuningas,
joka tekee päätökset käytännöllisessä elämässämme niiden arvojen perusteella, jotka
hän temppelistä saa.
Kaupungissamme asuu myös oppineiden miesten joukko, joka selittää mahdollisimman
viisaasti, miksi kuninkaan on toimittava juuri niin kuin hän tekee.
Muurilla pyrimme varjelemaan sydämemme kaupunkia ulkoisilta vaaroilta ja uhilta. Muurit
tarjoavat myös suojan sille, etteivät toiset ihmiset pääse näkemään miten likaista ja
saastaista osassa kaupunkia on. Muurit kärkevät taakseen kaksoiselämää, jossa ulospäin
saatetaan olla hyvinkin hurskaita, mutta silti saatetaan salassa harjoittaa iljettäviä syntejä.
Jeesus saapuu kaupunkiin
Tämän päivän evankeliumi kertoo siitä, miten Jeesus saapuu tällaiseen kaupunkiin. Hän
tulee aivan selkeä päämäärä mielessään. Hän haluaa päästä sisällemme. Hän ei tule
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väkivalloin ja muurejamme tai porttejamme murtaen. Hän tulee ikään kuin sydämemme
ovelle ja kolkuttaa. Hän käy sisälle, jos ja kun Hänelle avataan sisältä käsin.
Temppelin puhdistus
Mutta kun Hänet päästetään sisälle, Hänellä on aivan selkeä päämäärä, mitä Hän tekee.
Hän saapuu vallankumousta tekemään. Ensiksi Hän menee temppeliin, jota silloin piti
hallussaan rahanhimo ja ajallisen edun tavoittelu. Jeesus tarttui ruoskaan ja puhdisti
temppelin kauppamiehistä. Hän palautti temppelin taivaallisen Isän rukoilemis- ja palvonta
paikaksi. Hän paransi temppelissä monia ihmisiä ja niin Hän tekee tänäänkin. Hän
parantaa sydämemme temppelin haavoja ja puhdistaa sen paikaksi, jossa Herra saa
puhua ja ilmaista oman tahtonsa. Pienten lasten ylistys temppelissä kertoo, millainen on
Herran puhdistama sydän. Sieltä nousee lapsen uskon kiitos ja ylistys Herran armosta.
Totuuden kuninkaan tie
Mutta sitten Herra suuntasi askeleensa kohti kuningasta ja valtaa pitävää keisarin
edustajaa Pilatusta. Nyt Hän kulki tosin vangin hahmossa, mutta siitä huolimatta Hän
julisti olevansa Totuuden Kuningas ja tulevansa kerran takaisin suuressa kirkkaudessa.
Ristin tiellä Jeesus vapautti meidät väkivallasta rakkauteen, himojen temmellyksestä
puhtauteen. Hän ottaa kärsimisensä kautta linnamme hallintaan, jossa valo näyttää lian
ja Jeesuksen veri puhdistaa kaiken, minkä valo paljastaa.
Ulos kaupungista
Puhdistetun kaupungin porteista alkaa käydä ulos nyt uusi liikenne. Ei enää kauppiaiden
voitonhimon vaan evankeliumin lahjan levittäjien liikenne.
Jeesuksen tapa lähestyä
Jeesus saapui ja saapuu meidän kaupunkilinnaamme kuninkaana ja vapauttajana, mutta
Hän tekee sen nöyränä ilman mitään pakkoa.
Aasilla ratsastaminen oli Israelissa kuninkuuden merkki toisin kuin Rooman
valtakunnassa, missä kajauteltiin korskeilla orheilla. Kuninkaallisuudesta kertoo se
suvereeni tapa, jolla Jeesus hallitsi aasin varsaa, jolla kukaan ei ollut vielä ratsastanut.
Vain ”todellinen cowboy” kykenee vikuroivan aasin ottamaan hallintaansa ensi
ratsastuksella. Jeesuksen rakkaus ja taito riittivät siihen sekä aasin että myös meidän
vikuroivien sydäntemme kohdalla.
Tällaiselle kuninkaalle kuuluvat tervehdyshuudot: ”Hoosianna! Siunattu olkoon Hän, joka
tulee Herran nimeen! Daavidin Poika!”
Hoosianna sanahan tarkoittaa ”Herra auta ja armahda”. Huudolla Jeesusta sydämeensä
vastaanottava tunnustaa Jeesuksen siksi ainoaksi, joka kykenee auttamaan ja
armahtamaan. Siunauksen toivotuksella vastaanottaja tunnustaa, että Hän on se ainoa,
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joka kykenee taivaallisen siunauksen sydämemme kaupunkiin tuomaan. Daavidin Pojaksi
tunnustaminen merkitsee sitä, että luovutamme vapaaehtoisesti hallintavallan tälle
Kuninkaalle.
Palmun oksat ja vaatteet
Palmun oksien ja lehvien heilutus kertoo siitä, että tämä Kuningas on lopulta johtava
meidät maahan, jossa vallitsee ikikesä. Maahan, jossa elämän puun hedelmät antavat
iankaikkista elämää ja lopullista parantumista. Vaatteiden levitys kertoo siitä, että tällä
Kuninkaalla on ehdoton hallintavalta meidän elämäämme nähden. Mutta Hän hallitsee,
jotta me saisimme elämän.
Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle nöyränä
Jeesuksen ratsastus Jerusalemiin oli profetian täyttymys: "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso,
sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin
varsalla'." Tämä profetia kertoo tapahtuman tarkoituksen. Profetia kehottaa meitä
tänäänkin korottamaan äänemme ja julistamaan Jeesuksen tuloa. Sanoma on kerrottava
"tytär Siionille", kansalle, jota Jumala rakastaa, jonka Hän on luonut itseään varten ja
jonka Hän tahtoo nyt vapauttaa synnin ja kuoleman ja sielunvihollisen vallasta.
Kansalle on kerrottava, että sen tulee avata silmänsä ja nähdä mitä todella tapahtuu. Yhtä
vähän kuin Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin kansan kykeni ymmärtämään Kuninkaan
ja Hallitsijan marssiksi, yhtä vähän tämä maailma näkee julistetussa Jumalan Sanassa
tai ehtoollisen salaisuudessa mitään kuninkaallista. Yhtä vähän tämä maailma näkee
Jeesuksen toista tulemista edeltäviä merkkejä sellaisina. Mutta se, joka avaa silmänsä ja
lukee Raamatusta Herran sanan ja Sanan valaisemin silmin katsoo tapahtumien kulkua,
näkee ja tajuaa, että Jeesus on Kuningas ja Hän on tulossa takaisin.
"Sinun Kuninkaasi" on erilainen kuin kaikki muut hallitsijat. Hänen hallintansa ei ole
ulkoista vaan sisäistä. Mutta muista! Ellet ole Jeesuksen totuuden ja armon hallittavana,
jokin elämääsi joka tapauksessa hallitsee. Se on se, mille sinä kumarrat ja jota pidät
tärkeimpänä. Jos olet rahan, maailman, sielunvihollisen, omien halujesi, kuolemanpelkosi
tai toisten ihmisten hallittavana, olet tyrannin orja. Jeesus haluaa vapauttaa Sinut. Hän on
uhrillaan hankkinut Sinulle rauhan, ilon ja iankaikkisen valtakunnan. Hän hallitsee tänään.
Päästä Hänet oman sydämesikin valtaistuimelle! Kuninkaasi jakaa Sinulle suunnattoman
aarteen.
"Hän tulee". Omin keinon ja omin yrityksin ja omin päätöksin et pääse Herran luo. Mutta
Hän itse tulee Sinun luoksesi. Sinun on mahdollista päästä Hänen hallintaansa, sillä
Hän on nyt täällä sanassaan läsnä. Avaa sydämesi ovi. Huuda: "Herra auta!
Hoosianna!" Herra on valmis ratsastamaan hiljaa Sinun sydämesi ovesta sisään. Hän
julistaa apua huutavalle: "Sinun syntisi annetaan Sinulle anteeksi minun vereni tähden!
Minä olen turvasi!" Herra tulee luoksesi omasta aloitteestaan. Hän kutsuu Sinua, vaikka
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sinä et Häntä vielä tuntisikaan!
"Hän tulee Sinulle!" Herra ei tule vain Sinun luoksesi, vaan sisälle Sinun elämääsi. Kun
Hän tulee Sinulle, saat omaksesi kaiken, mitä Hän kuninkuudessaan omistaa. Sinusta
tulee Kuninkaan lapsi.
Hän tulee "hiljaisena". Hän lohduttaa hiljaisella sanallaan, antaa sydämeesi omantunnon
levon ja rauhan. Sinun ei tarvitse pelätä, kun Hän nyt lähestyy Sinua. Tänään on armon ja
pelastuksen päivä.
Sapporon kuolemaantuomittu
Haluan tässä kertoa yhden ihmisen sydämen valloituksesta.
Nagoyan suurkaupungissa toimivan erään kirkon pastori Keton rouva oli jo vuosia toiminut
vankilatyössä. Hän vierailee useissa vankiloissa ja julistaa evankeliumia yhdessä miehensä
kanssa. Hänen erityisenä huolen aiheenaan ovat kuolemaan tuomitut vangit. Normaalisti
vangit joutuvat odottamaan kuolemantuomionsa toimeenpanoa keskimäärin kolme - neljä
vuotta. Näitä vankeja ei lähiomaisten lisäksi kukaan ulkopuolinen saa tavata, eivät myöskään
vankilalähetit. Oikeudenkäynnit ovat kyllä julkisia.
Siksi kun rouva Keto sai tietää erään 24 -vuotiaan miehen kuolemantuomiosta, hän alkoi
rukoilla ja kysellä, miten evankeliumi Jeesuksesta voitaisiin hänelle viestittää. Rakkaus keksii
keinon. Näille vangeille on mahdollista lähettää kirjeitä, jotka tietenkin sensuroituina
toimitetaan perille. Rouva Keto lähetti tälle kahden ihmisen murhasta tuomitulle miehelle
kirjeen ja kertoi siinä, miten Jeesus oli Golgatan ristillä kantanut hänenkin murhiensa iankaikkisen rangaistuksen. Pyytämällä armoa Jeesus antaisi sen hänelle eikä hän joutuisi
kadotukseen.
Pian tuli vastaus, jossa vanki kiitti kirjeestä, mutta jatkoi sitten: "Teidän on turha minulle
kirjoitella. Olen toivoton tapaus. En odota mitään muuta niin hartaasti kuin sitä, että minun
kuolemantuomioni pantaisiin toimeen, sillä se on minulle oikein. Olen tehnyt niin
suunnattoman väärin, kun murhasin tyttöystäväni ja hänen kanssaan minut eräässä hotellissa
pettäneen miehen. Joka yö herään siihen kauheaan painajaiseen, jossa käyn tuon hirveän illan
tapahtumia läpi uudestaan ja uudestaan."
Mutta rouva Keto tiesi paremmin. Siksi hän ei lakannut kirjoittamasta. Hän lähetti miehelle
Uuden Testamentin ja kehotti häntä lukemaan siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin ja miten
hänen vierellään riippui kaksi muutakin. Jeesus antoi toiselle katuvalle rikolliselle synnit
anteeksi ja pääsyn taivaalliseen valtakuntaansa. Jeesus teki niin, koska Hän kantoi Jumalan
totuuden ja oikeudenmukaisuuden vaatiman kadotustuomion hänen sijastaan Golgatan
tuskissa Isän hylkäämänä.
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Mies alkoi lueskella Uutta Testamenttia. Eräänä päivänä hän polvistui vuoteensa viereen
avoimen Raamatun eteen ja pyysi armoa. Silloin tapahtui ihme. Jumalan Pyhä Henki
laskeutui hänen sydämeensä. Hän tajusi, että Jeesuksen uhri riittää hänenkin syntiensä
sovitukseksi. Hän tajusi, että ylösnoussut Jeesus tulisi herättämään hänen murhaamansakin
uuteen elämään. Hän tajusi, että Sielunvihollinen oli pitänyt häntä synnin ja epätoivon
kahleissa, mutta nyt Jeesuksen armo ja totuus tekivät hänet vapaaksi. Sanoin kuvaamaton
Jumalan rauha laskeutui hänen sydämeensä. Hän hypähti pystyyn ja huusi: "Olen saanut
anteeksi!" Hän olisi halunnut lähteä juoksemaan ja kertomaan siitä kaikille, mutta sellin ovi
pysyi kiinni. Mutta pian hänkin keksi keinon. Hänkin voisi kirjoittaa kirjeitä. Ja niin hän alkoi
kirjoitella muille kuolemaan tuomituille vangeille. Ennen kuin hänen kuolemantuomionsa
pantiin toimeen kaksitoista muutakin kuolemaantuomittua oli saanut kohdata Vapahtajan ja
saanut kokea pelastuksen synnin syyllisyydestä ja vallasta.
Tuli sitten se päivä, jona hänen kuolemantuomionsa pantiin toimeen. Kuolemaantuomittu saa
tietää teloituspäivänsä siitä, että hänelle tuodaan poikkeuksellisen hyvä aamiainen. Kello 10
sinä aamuna tuomio pannaan toimeen. Mies nautti hyvällä ruokahalulla aterian. Kun kello
läheni kymmentä ja hänet vietiin sellistä, hän esitti viimeiset pyyntönsä: "Sallikaa minun
avoimin silmin siirtyä katselemaan ihanaa Vapahtajaani. Kertokaa sitten myös rouva Ketolle,
miten täältä nukuin pois Herran luo." Sitten hän polvistui ja rukoili: "Kiitos Vapahtaja, että
armahdit minut murhamiehen. Kiitos, että saan tänään tulla Sinun luoksesi taivaalliseen
kirkkauteen. Kiitos, kun panit rouva Keton kertomaan Sinun armostasi minulle suurelle
syntiselle. Kiitos Jeesus armosi suuruudesta. Aamen." Sitten hän alkoi laulaa ylistysvirttä
Herralle ja sen aikana hänen maallinen matkansa päättyi Sapporon keskusvankilassa.
Avaa sydämesi portit
Ei ole niin kaaoksessa olevaa sydäntä eikä ketään niin syntistä, ettei Jeesus kykenisi
häntä pelastamaan. Jeesus voi tulla luoksesi ystävän todistuksessa tai kirjeessä. Hän voi
lähestyä Sinua lukiessasi Raamatun sanaa. Hän voi kutsua Sinua uniesikin kautta, niin
kuin viime viikolla kuulimme. Tänään Herra kutsuu meitä jumalanpalveluksemme keskellä.
Avaa sydämesi portit minulle. Huuda koko sydämestäsi: ”Hoosianna, Herra aita ja
pelasta!” Hän on valmis tulemaan sydämeesi juuri nyt ja juuri sellaiseen sydämeesi kuin
se nyt on. Hän haluaa sen puhdistaa ja ottaa sen rakkautensa ja totuutensa hallintaan.
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