HERRA SAAPUU
Matt. 21:1-9
1. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Beetfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti
kaksi opetuslastaan
2. ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman
sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle.
3. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian
takaisin'."
4. Tämä tapahtui, että kävisi toteen profeetan sana:
5. "Sanokaa tytär Siionille: 'Sinun Kuninkaasi tulee sinulle sävyisänä ja ratsastaen aasilla,
työjuhdan varsalla'."
6. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt.
7. He toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Jeesus
istuutui aasin selkään.
8. Useimmat kansasta levittivät tielle vaatteitaan. Toiset karsivat puista oksia ja hajottivat
tielle.
9. Kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat: "Hoosianna
Daavidin Pojalle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna
korkeuksissa!"
Kuningas lähestyy
Mahtoiko 15-vuotias Eiichi Itoo osata kuvitella, että hänen Kuninkaansa oli lähestymässä
häntä, kun hän maleksi Nagoyan suurkaupungin kaduilla aikaa tappamassa. Hän oli
ajautunut elämässään umpikujaan. Elämä kaivosyhtiön johtajan ja omistajan vanhimpana
poikana taloudellisessa yltäkylläisyydessä, koulumenestyksen lupaillessa hänelle
loistavaa tulevaisuutta, oli kerta heitolla 9 kuukautta aikaisemmin vaihtunut
köyhyysloukkuun. Isän yhtiö oli tehnyt konkurssin ja isä sen seurauksena sairastunut ja
menettänyt pysyvästi työkykynsä. Eiichin oli ollut pakko mennä töihin, raskaaseen
ruumiilliseen työhön. Lujalla tahdolla hän oli päättänyt jatkaa iltakoulun käyntiä, mutta
kaiken romahdettua meni myös usko tulevaisuuteen. Työpaikan irstaat laulut ja
työkaverien viettelykset alkoivat vedota masentuneeseen ja katkeroituneeseen mieleen.
Lukuhalut olivat hävinneet. Sinäkin iltana hän oli pinnaamassa iltakoulusta niin kuin jo niin
monta kertaa aiemminkin. Mutta nyt ei ollut edes rahaa mennä elokuviin. Oli vain pakko
tappaa aikaa, sillä ei voinut kotiinkaan palata, ennekuin koulu päättyi.
Kulkiessaan erään tavallisen japanilaisen asuintalon ohi, hän kuuli laulua. Hän ei ollut
koskaan aikaisemmin kuullut mitään niin puhdasta ja sisintä rauhoittavaa laulua.
Uteliaisuuttaan hän päätti ottaa selvää, mitä oli tapahtumassa. Hän pujahti taloon sisään.
Sinne oli kokoontunut noin 50 henkeä. Hän istahti takimmaiselle penkille ja alkoi
ihmetellen katsella kokoontuneiden kasvoja. Niistä loisti merkillinen valoisuus toisin kuin
hänen omista kasvoistaan. Työkaverit eivät lakanneet muistuttamasta häntä hänen
synkistä kasvoistaan ja katkerasta olemuksestaan. Miten nämä ihmiset olivatkaan
erilaisia! Eiichi oli tietämättään saapunut elämänsä ensimmäiseen kristilliseen
tilaisuuteen.
Miksi Jeesus tuli?
Iäkäs amerikkalainen lähetyssaarnaaja MacAlpin nousi puhumaan. Hän esitti kuulijoilleen
kysymyksen: "Tiedätkö, mitä varten Jeesus Kristus tuli tänne maan päälle?" Eiichi ei
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tiennyt, hän ei ollut koskaan kuullut puhuttavankaan Jeesuksesta Kristuksesta saati sitten,
että olisi tiennyt mitä varten Jeesus tuli maan päälle. Lähetyssaarnaaja jatkoi:
"Kuulkaamme se Hänen omasta sanastaan. Eläessään maan päällä Hän sanoi itsestään
näin: 'Minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan
hänellä on oleva elämän valkeus'. Jeesus Kristus tuli valoksi tähän maailmaan. Hän tuli
tuomaan maailman kaikkia ihmisiä varten valon, sydämiä valaisevan todellisen valkeuden.
Vaikka ihminen nyt eläisi kuinka synkässä pimeydessä tahansa, ottamalla Jeesuksen
vastaan sydämeensä ja Jeesuksen rakkauden voimasta uskomalla Jumalan armoon hän
voi päästä elämään valossa ja pelastua valon lapseksi. Jeesus ei tullut kutsumaan ja
pelastamaan tämän maailman mahtavia ja erinomaisia ihmisiä, vaan syntiensä tähden
pimeydessä kärsiviä, huonoja. Hän tuli pelastamaan heidät synnin pimeydestä Jumalan
valkeuden lapsiksi, pahan vallasta uusiksi ihmisiksi. Sitä varten Jeesus tuli."
Pimeyden kierteestä valoon
Puhe osui Eiichin sydämeen, sillä hän ymmärsi erittäin hyvin olevansa pimeydessä ja
kierteessä, joka oli vetämässä häntä yhä syvemmälle ja syvemmälle synnin kierteeseen.
Siksi hän oikein korvat höröllään kuunteli puheen jatkon. Siinä lähetyssaarnaaja kertoi
koko evankeliumin hyvän uutisen:
Jouluna Jumalan lähetti meidän keskuuteemme oman Poikansa, Jeesuksen Kristuksen.
Hän eli synnittömän elämän, mutta rakkaudesta meitä kohtaan otti kantaakseen meidän
syntiemme rangaistuksen ja tuomion Golgatan ristillä. Hänet rangaistiin, jotta Sinä et saisi
rangaistusta vaan kaikki syntisi ja pahuutesi anteeksi. Jeesus kuoli ja pantiin hautaan,
mutta kolmantena päivänä hän nousi ruumiillisesti kuolleista ja ilmestyi yli 500 ihmiselle.
Sitten Hän nousi taivaaseen kuninkaalliselle valtaistuimelleen. Hän hallitsee taivaassa
Kuninkaana ja haluaa hallita myös Sinun elämääsi jo täällä maan päällä tulemalla oman
Pyhän Henkensä kautta asumaan Sinun sydämeesi. Tullessaan Hän antaa kaikki pahat
tekosi anteeksi ja lahjoitta sinulle uuden, iankaikkisen elämän. Hän on tänään täällä
keskellämme ja kysyy: "Onko täällä ketään sellaista, joka tajuaa olevansa pimeyden
vallassa ja joka haluaisi päästä valoon, mutta ei itse siihen kykene?"
Eiichistä tuntui kuin hänen niskaansa olisi heitetty sangollinen kylmää vettä: "Miten tuo
ulkomaalainen voi tietää hänen asiansa. Eihän kukaan täällä edes tunne minua?" Kun
sitten lähetyssaarnaaja esitti rakkaudella kutsun tällaisten tulla esiin, Eiichi nosti kätensä
ylös. Hänen puolestaan rukoiltiin, hän sai vastaan ottaa syntien anteeksiantamuksen ja
Jeesus Kristus tuli hänen sydämensä Kuninkaaksi sinä iltana.
Jumalalle ja ihmisille hyödyllinen
Eiichin elämä muuttui. Hän alkoi lukea Raamattua, käydä kirkossa ja hänen työ ja
opiskeluhalunsa palasivat. Eräänä iltana hänen isänsä kysyi, mitä Eiichille oli oikein
tapahtunut, kun hänen suustaan oli alkanut kuulua sellaisia sanoja kuin KIITOS ja
ANTEEKSI. Ulkopuolisetkin havaitsivat, että Jeesus oli tullut hänen sydämensä
Hallitsijaksi. Tullessaan Jeesus vapautti hänet pimeyden ja synnin kierteestä ja teki hänet
Jumalalle ja toisille ihmisille hyödyllisen.
Jeesus otti hänet myös käyttöönsä. Hän alkoi julistaa sitä Jeesusta, joka oli hänen
elämänsä pelastanut ja muuttanut. Hänestä tuli pastori, jota Jumala sai käyttää satojen ja
taas satojen japanilaisten ja kiinalaisten pelastukseksi. Hän sai olla perustamassa
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elämänsä aikana 17 uutta seurakuntaa Japanissa ja Kiinassa. Viimeksi mainitussa
maassa hän toimi 7 vuotta lähetystyössä.
Jeesus tulee tänäänkin
Jeesus Kristus ei tänään marssi kuninkaallisessa saatossa näkyvällä tavalla niin kuin
adventin tekstissä, mutta silti yhtä todellisella tavalla kuin silloin. Yhä tänään löytyy niitä,
jotka ovat sillä tavalla jo päässeet näkemään ja kokemaan Herran totuuden ja rakkauden
paljastavaa ja anteeksiantavaa työtä elämässään, että he eivät voi olla laulamatta
sydämestään kiitosta ja ylistystä Herralle. Eiichin kutsui Herran läheisyyteen Herran
armosta ja teoista laulava uskovien joukko, joukko, jonka kasvoista näkyi, että he näkivät
ja tunsivat jotain sellaista, mitä Eiichi ei vielä nähnyt ja kuullut.
Ylistäjien juhlajoukko
Jospa Herra saisi tehdä omasta seurakunnastaan täällä Vaalassakin kiitosta ja ylistystä
laulavan juhlajoukon. Jospa meidän kasvomme saisivat sillä tavalla loistaa ilo Herran
armosta ja hyvyydestä, että meidät näkevät ulkopuoliset tulisivat hyvässä mielessä
kateellisiski ja alkaisivat kysellä meidän elämämme salaisuutta. Jospa meidän
huuliltamme kuultaisiin myös todistuksia Herran suurista teoista meidän omassa ja toisten
pelastettujen elämässä.
Herraa kiittävän, Häntä ylistävän seurakunnan huuto on aina myös Hoosianna: "Auta,
pelasta". Ylistyshuuto on samalla myös avun ja pelastuksen pyyntö. Pelastettu kiittää ja
ylistää vapauttaja Kuningastaan, koska on saanut pelastuksen ja koska hän tietää
saavansa avun ja pelastuksen myös tulevaisuudessa aina iankaikkista kirkkautta myöten.
Pikku aasi - evankeliumi
Herra kulkee siis täällä maan päällä edelleen siellä missä ihmisiä kokoontuu kiittämään ja
ylistämään Hänen ihmeellistä nimeään. Jos olet vielä pimeässä niin kuin Eiichi oli, käy
niiden seuraan, jotka ovat jo alkaneet kiittää ja ylistää Jeesusta. Heidän keskeltään tulet
ennemmin tai myöhemmin näkemään ja kuulemaan "pikku aasin", joka kantaa selässään
itse Herraa Jeesusta Kristusta, tuota ihmeellistä Vapauttajaa.
Tuollaiseksi Jeesusta kantavaksi "aasiksi" tänä päivänä osoittautuu evankeliumin sana.
Hyvä uutinen siitä, että Jeesus Kristus kuoli Sinun syntiesi edestä, Hänet haudattiin, hän
nousi kuolleista ja ilmestyi monille, on evankeliumi. Tässä uutisessa, joka voidaan
muutamalla lauseella kirjoittaa tai lausua, ei maailma näe yhtään mitään. Kun maailma
tavoittelee valtaa ja kunniaa, kysymys on rahasta, asemasta, aseista ja vaikutusvallasta,
omaisuudesta ja arvovallasta. Mutta kun kuningasten Kuningas lähestyy ihmissydäntä, se
tapahtuu evankeliumin sanan vaatimattomassa muodossa.
Evankeliumin voi sivuuttaa olan kohautuksella tai sen voi nauraa vanhanaikaisena ulos
modernista suomalaisesta yhteiskunnasta. Silti se on merkillinen "pikku aasi". Se kantaa
selässään itse kuoleman, synnin ja Sielunvihollisen vallan kukistanutta Herraan Jeesusta
ja Hänen ihmeellisiä pelastustekojaan Golgatan ristillä ja ylösnousemuksen voitossa.
Evankeliumi ei siis vain kerro meille noista 1965 vuotta sitten tapahtuneista
pelastusteoista, vaan tuo itse niiden Tekijän Jeesuksen Sinun sydämesi ovelle asti. Jos
siis kuulet tänään noissa evankeliumin hyvän uutisen sanoissa kutsun, joka kantautuu
sinun ahdistuneeseen, pimeään ja pelokkaaseen, monella tavalla syntien sitomaan
sydämeen asti, niin nosta Sinäkin huuto: "Herra auta, pelasta! Hoosianna!" Jos niin teet
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tunnustaen tosiasiat omasta elämästäsi, niin saat kokea ihmeitten ihmeen. Evankeliumin
sanan sisällä ja keskellä Herra itse astuu sydämeesi ja vapauttaa Sinut syyllisyyden,
synnin ja pelon kahleista. Hän lahjoittaa sydämeesi kokonaan uuden elämän. Hän ei
lähde parantelemaan Sinua, vaan tulee itse Sinun sisimpääsi asumaan, Hän itse tulee
Sinun elämäksesi.
Sisälle kaupunkiin ja temppeliin
Jeesus marssi kaupungin avoimesta portista sisälle. Jospa Hän saisi Kuninkaana käydä
Sinun sydämesi avoimesta ovesta sisään. Tänään Jeesus ei nimittäin tee mitään
väkivaltaa. Hän ei murtaudu suljettujen sydänten ovien ja muurien läpi, vaan jää
odottamaan ulkopuolelle kutsuen siihen asti, kunnes Sinä itse avaat oven Hänelle
huutamalla "Herra auta, pelasta!"
Jos sydämesi ovi on auki, Jeesus tulee elämäsi Jerusalemiin ja menee aivan sen
keskuksessa sijaitsevaan temppeliin, siihen sinun sydämesi syvimpään, mistä käsin sinun
elämääsi on tähän asti hallinnut ehkä rahanhimo, kunnianhimo tai jokin muu himo eli
epäjumala. Jeesus kävi ajamaan temppelistä ulos rahanvaihtajia ja kaupantekijöitä. Sinun
elämäsi keskukseen on päästävä itse Herran, niin että sydämesi temppeli olisi
rukouspaikka.
Mutta niin pian kuin Jeesus saa murtaa sydämesi väärät ja orjuuttavat hallitsijat, Hän
alkaa myös ihmeellisen parantavan työnsä. Jeesus paransi rampoja ja sokeita
temppelissä. Sinunkin hengelliset silmäsi Hän kykenee avaamaan ja antamaan sinulle
lamaannuksen sijaan toimivat jäsenet Hänen palveluksessaan.
Jumalan voima
Merkillinen on evankeliumin sana, tuo pikku aasi. Se on voimaton, sille voidaan sulkea
ovet, mutta niin pian kuin sydämesi avautuu, se osoittautuukin Jumalan suurimmaksi
voimaksi. "Sana rististä on Jumalan voima." Ei ole mitään suurempaa voimaa kuin
evankeliumi, sillä siinä tulee itse Herra Jeesus Kristus, herättää hengellisesti kuolleen
elämään, asettuu ihmeellisellä nöyryydellään, totuudellaan ja rakkaudellaan hallitsemaan
sydäntä niin, että pelastettu aivan halusta ja vapaaehtoisesti alkaa tehdä Hänen tahtoaan.
Mutta vielä enemmän. Juuri tuolla evankeliumin sanalla Jeesus tulee toisen tulemisensa
suurena päivänä herättämään meidän maatuneet ruumiimmekin uusiksi
ylösnousemusruumiiksi.
Evankeliumin sanan kautta tulee siis itse Kristus Sinun elämääsi. Vain ne, jotka avaavat
sydämensä evankeliumille voivat pelastua, sillä ei ole mitään muuta pelastuksen tietä,
kuin Hän ja Hänen ristin verensä ja ylösnousemuksensa. Asettakaamme siis itsemme
tuon evankeliumin alle, niin kuin opetuslapset levittivät omaansa, omia vaatteitaan
Jeesusta kantavan aasin kavioiden alle. Asettakaamme palmunlehvät, kiitoksemme ja
ylistyksemme, evankeliumin tieksi ihmissydämiin. Niin omalla pienellä tavallamme mekin
voimme toimia "pikku aaseina", evankeliumin eteenpäin viejinä. Mutta huomatkaamme,
että eteenpäin ei kulje vain hyvä uutinen, vaan itse Jeesus Kristus evankeliumin sanassa.
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Perille asti riittävä evankeliumi
Paavali kertoo evankeliumista näin:
"Veljet, minä palautan teidän mieliinne sen evankeliumin, mitä teille julistin, minkä te myös
olette ottaneet vastaan ja missä olette pysyneet. Sen kautta te myös pelastutte, jos
pidätte siitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin." (1.Kor. 15:1-2)
Evankeliumilla on voima viedä Sinut perille asti. Jeesus Kristus tulee kirkkaudessaan
takaisin toisen kerran. Kaikki ihmiset saavat nähdä hänet ja Hän tulee kokoamaan
maailman ääristä kaikki omansa taivaalliseen valtakuntaansa ja tuomitsemaan muut
syntiensä mukaiseen rangaistukseen. Jos olet täällä ajassa elänyt tuon ihmeellisen
evankeliumin varassa, niin tiedät pääseväsi Herran kirkkauteen taivaaseen asti. Oman
hyvyytesi tai parhaankaan kristillisen vaelluksesi varassa Sinulla ei ole mitään asiaa
Jumalan valtakunnan kirkkauteen. Mutta jos olet pannut turvasi Jeesukseen, Hänen
kärsimykseensä ja kuolemaansa Sinun syntiesi tähden, tulet pääsemään perille. Vain
evankeliumi riittää Jumalalle ja Sinulle.
Itoon voitto
Palataanpa lopuksi Eiichi Itoon, jonka evankeliumin sana sai pelastaa Kristuksen
kuningasvallan alle. Miten hänen kävi lopulta, kun viime helmikuun 9. päivänä tuli hänen
vuoronsa lähteä tästä ajasta. Hänen vuoteensa päällä lukivat sanat: "En minä kuole, vaan
elän ja julistan Herran tekoja." Hän piti kiinni Jeesuksen lupauksesta, että kuolemalla ei
rangaistusmerkityksessä ole enää mitään valtaa hänen elämänsä ylitse, koska hän oli
saanut Jeesuksen kuoleman tähden syntinsä anteeksi. Hän tiesi, että koskaan hänen ei
tarvitsisi lakata julistamasta ja kiittämästä Herran tekoja. Herra myös piti lupauksensa
Hänen kohdallaan. Lääkärin ja hoitajien huolehtiessa hänestä hän kohotti yhtäkkiä
kätensä korkealle ylös ja nosti riemuitsevan katseensa ylös. Ja siihen päättyi mainen
matka, mutta alkoi ihmeellinen taivaallinen. Hän sai 90 vuotiaana siirtyä siihen
juhlajoukkoon, joka saa iankaikkisesta iankaikkiseen kohottaa palmunsa ja laulaa ylistystä
ihmeelliselle Vapauttajakuninkaalle!
Entä Sinä?
Oletko Sinä jo matkalla tuohon kirkastettuun Kuningaskuntaan? Sinne saa lähteä
kulkemaan ja jo täällä ajassa kiittää ja ylistää Golgatalla hankitun armon suuruutta. Ellet
vielä tunne Jeesusta omien syntiesi Anteeksiantajana, niin tänään evankeliumin sanan
kautta Hän itse kutsuu Sinua omaan juhlajoukkoonsa. Hän rakastaa Sinua ja haluaa
Sinutkin taivaalliseen Jerusalemiin luokseen. Käänny siis hänen puoleensa ja huuda:
"Hoosianna! Herra auta ja pelasta minutkin!" Ja olet saava pelastuksen.
Jos jo tunnet Hänet, Herra kutsuu sinua omaksi pikku aasikseen, ihmiseksi, jota Hän
tarvitsee omaan käyttöönsä. Herra haluaa Sinut evankeliumin kantajaksi. Herra haluaisi
myös Sinun syntisi tänään puhdistaa niin, että voisit jälleen tuoreella tavalla lähteä
laulamaan Hänen nimensä kiitosta ja ylistystä.

5

