JEESUS JA LAPSET
Matt. 21:14-17
14.Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät.
15. Nähdessään hänen tekemänsä ihmeet ja lapset huutamassa temppelissä: "Hoosianna
Daavidin pojalle", ylipapit ja kirjanoppineet närkästyivät
16. ja sanoivat hänelle: "Kuuletko, mitä nämä sanovat?" Jeesus vastasi: "Kuulen. Ettekö
ole koskaan lukeneet: 'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi
kiitoksen'?"
17. Hän jätti heidät, meni kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä.
Keisarin uudet vaatteet
Mikä on paras satu, minkä sinä olet koskaan kuullut? Monet sadut ovat kiehtovia, täynnä
jännitystä ja hienoa mielikuvituksen lentoa. Sadut eivät kuitenkaan ole totta. Silti ne ovat
usein erittäin opettavaisia. Luulen, että yksi kaikkein suosituimpia satuja aikuisten
maailmassa on tänäänkin satu "Keisarin uusista vaatteista". Kuinka moni teistä on nähnyt
jonkun keisarin, kuninkaan, presidentin, pääministerin tai jonkun muun merkkihenkilön
esiintyvän julkisuudessa pelkissä alusvaatteissa? Kuitenkin hyvin usein aikuiset puhuvat
"keisarin uusista vaatteista". Tarvittiin lapsi kertomaan aikuisille totuus asioiden
todellisesta tilasta. Kukaan aikuisista ei omassa turhamaisuudessaan uskaltanut
tunnustaa, ettei nähnyt mitään uusia vaatteita.
Sadun opetus on tänäänkin totta. Tarvitaan lapsen sydän ja mieli, jos haluat nähdä asiat
oikein. Usein todellisessa elämässä tilanne on toisin päin kuin sadussa. Jollakulla saattaa
olla mitä komeimmat vaateet, mitä hienoin talo, mitä loistavin titteli ja loistoauto, mutta
lapset saattavat hyvinkin terävästi nähdä, että häneltä puuttuu loppujen lopuksi kaikki.
Häneltä puuttuu aito ja vilpitön rakkaus toisiin ihmisiin. Hän ei tunne elävää Jumalaa eikä
osaa iloita sellaisista asioista, joista erityisesti tulisi iloita.
Lapset ylistävät temppelissä
Äsken kuulimme luettavan Raamatusta, miten lapset näkivät Jerusalemin temppelissä
jotain mahtavaa ja alkoivat sen nähtyään kiittää ja ylistää Jeesusta. Raamattua paljon
lukeneiden aikuisten mielestä temppelissä ei olisi saanut käyttäytyä sillä lailla. Heitä alkoi
hirmuisesti harmittamaan, kun lapset alkoivat laulaa kiitosta ja ylistystä Jeesukselle.
Heidän mielestään ei olisi pitänyt laulaa Jeesukselle.
Miksi lapset sitten alkoivat oikein porukalla laulamaan ja kiittämään Jeesusta? No
tietenkin sen vuoksi, mitä he näkivät. Ei heistä moni osannut vielä lukea, mutta kyllä heillä
oli silmät päässään ja he näkivät. Mitä he sitten oikein näkivät? He näkivät miten
Jeesuksen luo tuotiin paljon sairaita, sokeita ja vammaisia, jotka eivät itse edes päässeet
kävelemään Jeesuksen luo. Ja mitä Jeesus teki heille? Jeesus paransi heidät kaikki.
Sokeat alkoivat nähdä ja vammaiset alkoivat kävellä. Parannetut varmaan alkoivat hyppiä
riemusta ja kiittää Jeesusta. Mitä silloin tekivät lapset - nuo terveet ja reippaat lapset, joita
Jeesuksen ei tarvinnut parantaa. He alkoivat kiittää ja laulaa Jeesukselle yhdessä noitten
parannettujen kanssa.
Jeesus parantaa myös tänään
Onko kukaan teistä nähnyt jonkun todella sairaan ihmisen, jonka Jeesus on parantaa ihan
yhdessä hetkessä? Kyllä Jeesus tekee sellaisia asioita vielä tänäänkin, vaikka emme
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Jeesusta näillä silmillä näekään. Minä olen saanut nähnyt sellaista. Tapasin erään eteläpohjalaisen perheenäidin, joka oli vuosia ollut niin pahan sydänvian sitoma, ettei
vähäisimpiäkään päivän askareita kyennyt kunnolla tekemään. Hän oli täysin riippuvainen
miehensä tuesta. Pitkän odotuksen jälkeen hän pääsi leikkausjonoon. Mutta miten
ollakaan, vähän ennen leikkaukseen menoa Herra vastasikin ihmeellisellä tavalla ja
paransi kerta heitolla hänen sydämensä. Tutkimuksissa todettiin, ettei leikkausta tarvita.
Hän oli kahvittamassa teltan täyttä seuraväkeä ja hänen ja hänen miehensä suustaan
aivan tulvi kiitosta Jeesukselle.
Vaikka Jeesus ei kaikkia ihmisiä parannakaan samalla tavalla, Hän tekee edelleen
merkillisiä ihmeitä. Suurin ihme on se, kun Jeesus tekee ihmisestä Jumalan lapsen.
Jokainen lapsi ja aikuinen nimittäin ansaitsisi Jumalan tuomion kaikesta siitä pahasta,
mitä olemme tehneet. (Valheet, riidat, kiroilu, paha puhe, pilkka, tappelu, kiusaaminen
jne). Mutta Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että Hän otti itse kärsiäkseen meidän
pahojen tekojemme rangaistuksen, niin että me saamme kaiken anteeksi, kun pyydämme
Jeesukselta anteeksi. Emme saa rangaistusta vaan iankaikkisen elämän. Pääsemme
kiittämään ja ylistämään Jeesusta taivaan ihmeelliseen valtakuntaan.
Kateuden käärme
Mitä luulette, oliko minun helppo iloita ja kiittää Jeesusta tuon etelä-pohjalaisen emännän
kanssa? Jos olisin lapsi, olisin varmasti helposti voinut iloita hänen kanssaan. Mutta jokin
sydämessäni alkoikin puhua Jeesusta vastaan. Sieltä nousi nimittäin kateuden vihreä
käärme, joka sanoi: "Kyllä sitä toisten kelpaa, kun Jeesus tekee heille tuollaisia ihmeitä,
mutta entäs minä? Miksei Jumala koskaan tee minulle yhtä hienoja ihmeitä?" Huomasin,
että kateus on se kauhea synti meidän sydämissämme, joka tuhoaa ilon ja kiitoksen.
Jeesuksen ympärillä olleet aikuiset antoivat sydämensä kateuden valtaan, eivätkä
suinkaan kiittäneet ja ylistäneet Jeesusta, vaan rupesivat jopa nuhtelemaan Jeesusta
siitä, että Hän salli lasten laulaa itselleen.
Kateus on merkillinen myrkky. Jos annat sydämesi kateuden valtaan, niin lopulta silmäsi
vääristyvät. Et enää kykene näkemään asioita oikein. Et enää näe, miten suuria ihmeitä
Jeesus tekee. Siksi on äärimmäisen tärkeätä, että tunnustat Jeesukselle oman sydämesi
pahuuden ja kateuden, pyydät sitä anteeksi. Arvaapa mitä silloin tapahtuu? Jeesus antaa
kateutesi anteeksi ja tekee sinun pahan silmäsi terveeksi ja sitten sinä voit yhdessä
toisten kanssa kiittää ja ylistää Jeesusta sellaisistakin hyvistä asioista, jotka Jeesus tekee
muille eikä vain sinulle.
Minäkin pyysin Jeesukselta anteeksi kateuttani ja sain yhdessä koko seuraväen kanssa
sydämestäni kiittää Jeesusta. Osaatte varmaan kuvitella, miten hienoa se oli.
Hoosianna Daavidin Pojalle
Mutta mitä nuo lapset sitten tarkoittivat, kun he lauloivat Jeesukselle "Hoosianna Daavidin
pojalle"? Ensiksikin he ymmärsivät oikein hyvin, että heidän keskellään oli Daavidin Poika.
Daavidhan oli suuri Kuningas, joka vapautti aikanaan kansan vihollisten vallasta. Daavidin
Poika tarkoittaa sellaista Jumalan lähettämää Kuningasta, joka kykenee auttamaan ja
vapauttamaan ihmiset ei vain toisten ihmisten mielivallasta vaan myös sairauden,
kuoleman ja synnin, pahuuden ja syyttävän omantunnon vallasta. Sana "Hoosianna"
tarkoittaa taas: "Herra auta!" Kun lapset näkivät, miten Jeesus paransi sairaita, he alkoivat
kiittää Häntä huutamalla "Herra auta!" He tajusivat, että vaikka he eivät itse
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tarvinneetkaan ruumiin parantamista, he kuitenkin tarvitsivat Jeesukselta apua. He
tarvitsivat Jeesusta, koska he tiesivät, että heissä asui monenlaista pahaa ja ilkeyttä ja
riidanhalua ja muuta syntiä. He tarvitsivat Jeesusta vapauttajakseen. He myös kiittivät
Jeesusta siitä, että Häneltä hekin saisivat varman avun.
Temppeli - taivaan portti
Eikö ole merkillistä, että kun lapset näkivät Jeesuksen suuret teot, he alkoivat kiittää ja
ylistää lauluin, mutta ahkerina raamatunlukijoina ja säännöllisinä temppelissä kävijöinä
tunnetut lainoppineet ja vieläpä temppelissä palvelusta suorittaneet papit ja ylipapit
närkästyivät ihan samasta syystä. Nuo lainoppineet olivat sokeita. He eivät ymmärtäneet
mitä varten temppeli oli rakennettu. Temppelin olisi pitänyt olla pienoiskuva taivaasta,
paikka jossa kokoonnutaan ylistämään ja rukoilemaan Jumalaa. Lainoppineet olivat
tehneet siitä vain hengettömien seremonioiden suorituspaikan.
Millaista on taivaassa?
Tiedätkö muuten Sinä, millainen paikka taivas on? Haluaisitko Sinä päästä taivaaseen,
jos se on vähän samanlainen paikka kuin jumalanpalvelus kirkoissamme. Voi olla, että
moni suomalainen jumalanpalvelus onkin sellainen, että harva lapsi alkaisi niissä ylistää
Jeesusta. Olisiko meillä aihetta uudistaa jumalanpalvelus sellaiseksi, että lapset ja nuoret
voisivat sanoa samaa kuin Japanissa Itä-Tokushiman seurakunnan nuoret: "Parasta, mitä
tiedän, ovat seurakuntamme jumalanpalvelukset." Vierailin viime keväänä siinä kirkossa,
ja minusta tuntui täsmälleen samalta. Jumalanpalvelus oli täynnä kiitosta ja iloa,
liikutuksen ja ilon kyyneleitä.
Mutta nuo lapset, jotka kokoontuivat ylistämää ja laulamaan Jeesukselle temppelissä,
saivat todellakin maistaa jotain taivaan ihanuudesta. Taivas on näet sellainen paikka, että
siellä Jeesus on parantanut kaiken sairauden. Siellä ei siksi ole mitään kipua, itkua,
tuskaa eikä kuolemaa. Siellä saadaan olla Jeesuksesta loistavassa suunnattomassa
kirkkaudessa ja siellä saadaan aina kiittää ja ylistää Jeesusta. Taivaassa ylistetään
erityisesti Jeesusta siitä, että Hän kävi Golgatan ristille kärsimään meidän syntiemme
rangaistuksen. Jokainen, joka tunnustaa pahat tekonsa ja pyytää niitä anteeksi
Jeesukselta, saa anteeksi. Hänelle ei tule rangaistusta, vaan hän pääsee aivan varmasti
taivaalliseen kirkkauteen Jeesuksen luo.
Jeesus haluaa kiitoksemme
Jeesus kuuntelee lasten kiitosta tänäänkin yhtä halukkaasti kuin Hän kuunteli sitä
temppelissä. Syynkin Jeesus kertoi: Jumala itse valmisti noiden lasten sydämissä
kiitoksen itselleen. Jos siis kiität tänään Jeesusta siitä hyvästä, mitä Hän on tehnyt muille
tai sinulle itsellesi, se johtuu kokonaan siitä, että Jumala itse on tullut sinun sydämeesi ja
Pyhässä Hengessä vaikuttaa sinun sydämessäsi kiitosta ja ylistystä. Kiitos ja ylistyslaulu
on Jumalalle ja meille niin tärkeätä, että Jumala ei ole jättänyt kiittämistä meidän
mielialojemme varaan. Jeesuksen Pyhä Henki muistuttaa Raamatun sanan kautta meitä
Herran rakkauden suuruudesta yhä uudelleen ja uudelleen. Jumalan lapsen sydämestä
nousee siksi kiitosta silloinkin, kun elämässä on monenlaisia vaikeuksiakin. On iloa
kyyneltenkin läpi.
Onko Jumala sitten niin kiitoksen kipeä, että Hän varta vasten valmistaa sinussa ja
minussa kiitollisen ja ylistävän mielen? - Ainakin sinä ja minä iloitsemme, jos joku antaa
meille arvostusta ja kiittää meitä. Kiittäminen ja arvostus on rakastamista. (Hieno potku! 3

Buu!) Jumala vuodattaa sydämiimme rakkautensa ja se ilmenee juuri sillä tavalla, että
haluamme kiittää ja ylistää Häntä. Taivas on ihmeellinen rakkauden valtakunta, jossa
jaetaan jatkuvasti kiitosta ja ylistystä Jeesukselle ja Isälle.
Mutta oletko huomannut, että et ole koskaan niin iloinen kuin silloin kuin vilpittömällä
mielellä kiität. Vain Jeesuksen kiittäminen ja ylistäminen tekee ihmisestä onnellisen. Voi
noita onnettomia lainopettajia ja pappeja, jotka olivat närkästyneitä ja happamia! Mutta
mikä vielä pahempaa, he eivät Jeesuksen läsnäollessakaan päässeet maistamaan
Jumalan rakkautta, vaikka Jeesus heitäkin rakasti.
Jeesuksen kiittäminen on voiman lähde
Kun lainopettajat nuhtelivat lapsia, Jeesus vastasi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet:
'Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen'?" Nämä ihmiset
osasivat kyllä Raamattunsa, mutta he eivät osanneet sokeudessaan soveltaa sitä. Jos
heidän sydämensä olisi ollut avoin, he olisivat nähneet, mitä Jumala oli etukäteen juuri
tästä tilanteesta kirjoittanut psalmien kirjassa: "Lasten ja imeväisten suusta sinä olet
valmistanut voiman (kiitoksen) vastustajiesi tähden, saadaksesi vihollisen ja
kostonhimoisen lakkaamaan." (Ps 8:3)
Jeesuksen kiittäminen on voiman lähde. "Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme." Lapset,
jotka kiittävät ja ylistävät Jeesusta, ovat voimakkaammat kuin heidän vihollisensa, joita
tämä maailma on täynnä. Maailmassa on kaikenlaisia kiusauksia, viettelyksiä ja pahuutta,
mutta Jeesusta kiittävä lapsi ja aikuinen on voimakkaampi kuin kaikki vihollisen voima.
Sillä he ovat sen Jeesuksen käsissä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Pastori Tanakan kiitosmieli
Pari vuotta sitten Suomessa vieraili eräs tunnettu japanilainen pastori Masao Tanaka.
Joka kerta kun hän näki auton ikkunasta keltaisen rypsipellon tai kauniita kukkia hän
lausui ääneen: "Kiitos Herra Jeesus tästä suunnattoman kauniista ympärilläni." Hänen
vaimonsa huomautti, että juurihan sinä näit muutama sata metriä aikaisemmin
samanlaisen. Siihen pastori totesi: "Eikö saisi kiittää uudelleen Herraa, kun pelto on yhtä
kaunis kuin edellinenkin." Herra oli avannut hänen silmänsä näkemään Herran suuria
tekoja. Kun hän ensi kerran näki kesäyön auringon hän hihkui riemuissaan: "Halleluja!"
Merkillisellä tavalla Herra myös vastaa hänen rukouksiinsa. Kaikki lähti hänenkin
kohdallaan liikkeelle siitä, että erään vanhan tädin houkuttelemana hän alkoi käydä
kirkossa. Jeesus osoitti hänelle, miten sokea ja syntinen hän oli. Mutta sitten hän sai
kaiken anteeksi ja uuden elämän. Kun Jeesuksen rakkauden aurinko alkoi paistaa hänen
ympärillään, hänen silmänsä ovat avautuneet kiittämään Jeesusta aivan kaikenlaisista
pienistäkin asioista. Mutta siksi Herra on tehnyt hänestä myös voimakkaan evankeliumin
saarnaajan. Yksi omista lapsistanikin on saanut kohdata Jeesuksen 12 vuotiaana juuri
tämän pastorin julistuksen kautta.
Loppuvetoomus
Käänny Sinäkin Jeesuksen puoleen. Tunnusta pahat tekosi, niin saat Häneltä ne anteeksi
ja uuden sydämen: Opit kiittämään Jeesusta, Sinusta tulee iloinen ja väkevä, vaikka
itsessäsi olisitkin pieni ja heikko, sillä Jeesus on niiden kanssa, jotka Häntä kiittävät. Ilo
Herrassa on meidän väkevyytemme. Herra itse riemuitsee, kun hän saa ottaa vastaan
Hänen luokseen tulevia. Taivaassa riemuitaan kadonneista, jotka löytävät tien Jeesuksen
ylistäjien joukkoon.
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