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KUNINKAASI TULEE
Matt. 21:1-9

1. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus
lähetti kaksi opetuslasta
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. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää
ne."
4. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:
5. "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen
aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla'."
6. Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt,
7. ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui
niiden päälle.
8. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat
tielle.
9. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen:
"Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna
korkeuksissa!"

Kuninkaasi tulee
Katso, Sinun kuninkaasi tulee luoksesi! Hän tulee sinun vuoksesi ja sinua varten. Hän tulee
tänään, tänä ensimmäisenä adventtina niin kuin Hän tuli palmusunnuntainakin nöyränä ja
hiljaisena. Muista, Hän on kuitenkin Kuningas. Kun Hän tänään tulee hiljaisesti oman
totuutensa ja armonsa sanan välityksellä omantuntosi ovelle asti, Hän vaatii oikeutta hallita
Sinua. Hän ei Kuninkaanasi tule koskaan tyytymään vähempään.

Jeesus on Kuningas
Jeesuksen ratsastusta Jerusalemiin on usein tulkittu Hänen viimeiseksi yrityksekseen päästä
kansansa hallitsijaksi, yritykseksi, jossa Hän epäonnistui siinä määrin, että hetken huumassa
ylistystä huutanut kansa viiden päivän kuluttua oli valmis huutamaan: "Ristiinnaulitse!" Siitä
ei ollut kysymys. Jeesus ei palmusunnuntaina tullut esittämään pyyntöä siitä, että Hänet
hyväksyttäisiin Kuninkaaksi. Hän tuli Kuninkaana, jonka oli lopulta itkien hyljättävä Suuren
Kuninkaan kaupunki Jerusalem, koska se hylkäsi oman Kuninkaansa. Kaupungista ei jäänyt
kiveä kiven päälle maahan repimättä. Hän on Kuningas tunnustimme Hänet sellaiseksi tai
emme. Mutta voi meitä, jos hylkäämme Hänet. 

Jeesusta ei liioin vienyt ristin kärsimyksiin ja tuskiin kansanjoukkojen mielenailahtelu, vaan
Hänen oma kuninkaallinen suunnitelmansa vapauttaa synnin, kuoleman ja perkeleen valtaan
joutuneet ihmiset Jumalan valtakuntaan, Jumalan armon ja totuuden ja rakkauden
hallittaviksi. Jeesus on suuri Vapauttajakuningas. Hänen käsiään ja jalkojaan eivät pitäneet
ristillä ruostuneet naulat, vaan Hänen suunnaton rakkautensa Hänen kuninkuuttaan vastaan
nousseita ihmisiä kohtaan.

Jeesus temppeliin
Kuningas Jeesus ratsasti kaupunkiin, meni suoraan sen temppeliin ja ajoi vihassa
kaupustelijat siitä ulos. Herran rukoushuone oli tehty rosvojen luolaksi, markkinapaikaksi,
jossa rehotti väärän voiton pyynti. Kaadettujen myyntipöytien ja ulkoisen kaaoksen keskellä
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Hän saattoi muuttaa temppelin edes hetkeksi jälleen Jumalan rukoushuoneeksi. Jeesuksen
luo kokoontuneet sokeat ja rammat saivat terveytensä ja lapset alkoivat laulaa ja ylistää
Herran nimeä. Herran nimi sai tältä kansansa hylkyjoukolta kiitoksen ja temppeli pääsi vielä
kerran oikeaan käyttöönsä. Mutta kansan johtajat ja suuret massat hylkäsivät Kuninkaansa,
joka oli tullut heidän luokseen. Siksi Kuningas hylkäsi oma kansansa, antoi temppelin
tuhottavaksi ja evankeliumi pakanoille. Mutta Hänen omasta kansastaan pelastui kuitenkin
jäännös: nuo sokeat, rammat ja lapsenmieliset, ne jotka tarvitsivat Vapauttajaa ja korottivat
Jeesuksen Kuninkaakseen.

Jumala vai mammona
Kun Kuningas Jeesus lähestyy tänä päivänä meidän kansaamme, tänäänkin Hän käy ensin
kirkkoihin ja temppeleihin. Hän tulee totuutensa ja armonsa sanalla omantuntomme temp-
pelin ovelle ja vaatii pääsyä sinne. Hän vaatii saada hallita Sinua. Jos kirkkoihin ja
seurakunnan kokouksiin tulevien ihmisten sydämiä ei hallitse Herra, vaan heidän
pankkitiliensä viimeinen saldo, oli se sitten oikein tai vääryydellä hankittu, Herra ei voi
myöskään tätä kansaa armahtaa. Mammonaa palveleva kansakunta ei voi palvella todellista
kuningastaan. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Jeesus ei sanonut, ette saa, vaan
ette voi. On mahdotonta palvella samanaikaisesti rahaa ja Jumalaa. Annatko Jeesuksen
kaataa rahan vallan sydämestäsi. Antaako seurakunta ja kirkko Herran kaataa mammonan
vallan keskeltään. Ellei, kansamme tulevaisuus on yhtä synkkä kuin Jerusalemin siitä
huolimatta, että itse Kuningas on vielä meidän keskellämme. 

Avuttomien Apu
Rahan valtaa koristelevat näin lamankin keskellä kirkkaat jouluvalot. Jeesus joutuu yhä
omissa juhlissaankin kulkemaan aasilla ja aasin varsan selässä, siellä missä vain sokeat ja
rammat ja lapsenmieliset kokoontuvat, ne, jotka näkevät sokeutensa, ne, jotka tuntevat
kurjuutensa, ne, jotka tietävät oman avuttomuutensa. He tietävät, että vain Jeesus Kristus
tuo heille avun ja vapauden. He huutavat yhä sydämissään ja huokauksissaan: "Hoosianna,
Herra auta!" Jeesuksen Kristuksen voikin korottaa Kuninkaakseen vain se sydän, joka joutuu
oman syntisyytensä ja pahuutensa tunnustaen huutamaan: "Herra, auta!" Kun näet, että et
itseäsi voi auttaa, huuda Herralle: "Hoosianna, Herra auta!" Niin annat Jeesukselle kunin-
kaallisen kunnian tunnustaessasi, että Hän voi ja tahtoo auttaa Sinua. 

Vaatteet tielle
Vaatteiden levittäminen hallitsijan kulkutielle, josta puhuvat yhä meidänkin aikamme punaiset
matot on kuva siitä, miten muinaiset itämaiset yksinvaltiaat kirjaimellisesti kävelivät jonoon
makuulle heittäytyneitten alamaistensa ylitse. Sillä he osoittivat olevansa täydellisesti
yksinvaltiaan päätösvallan ja hallintavallan alaisia. Opetuslasten joukko tunnusti Jeesuksen
ehdottomaksi hallitsijakseen, vaikka heidän Hoosianna -huutonsa saikin varsinaisen
täyttymyksen vasta, kun Kuningas oli ristin tuskillaan ja ylösnousemuksen voitollaan
vapauttanut heidät varsinaisista vihollisista synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Vasta
Pyhä Henki heidän sydämessään taivutti heidät kuuliaisiksi Kuninkaan äänelle ja teki heille
mahdolliseksi taivuttaa tahtonsa Herran Kuninkaallisen tahdon tekemiseen.

Puiden lehvät
Palmujen lehvät kuvasivat vapautta, voittoa ja iloa. Jeesuksen ympärille kokoontunut joukko
tunnusti, että todellinen vapaus oli saavutettavissa vain tunnustamalla Jeesus Kuninkaaksi.
Hän on se Daavidin Poika, joka antaa synnit anteeksi, vapauttaa omantunnon syyllisyyden
taakoista. Hän on kuoleman voittanut ja vapauttaa seuraajansa kuoleman pelosta
iankaikkisen elämän varmuuteen. Hän on voittanut sielunvihollisen ja Hänen totuutensa
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sanan alle sydämensä taivuttava pääsee vapaaksi pimeyden valheen verkosta, palvelemaan
Jumalaa totuudessa ja vanhurskaudessa. Jeesus on myös se voittaja, joka antaa seu-
raajilleen kuninkaalliset voittoseppeleet kirkkauden valtakunnassa ja antaa ahdistustenkin
ja vaikeuksien keskellä vakuutuksen siitä, että Hänen rakkautensa on muuttumaton.
"Hoosianna" huutaneet tajusivat myös, että todellista iloa ei voi löytää mistään muualta, kuin
sydämen yhteydestä Jeesukseen Kristukseen, yhteydessä, jossa saa jakaa kaikki asiansa
Kuninkaan kanssa ja missä Kuningas lahjoittaa koko sydämensä rakkauden omalleen.

Kaikkinäkevä Herra
Jeesuksen valmistelut Jerusalemiin ratsastamiseen kertovat myös Hänen kuninkuutensa
luonteesta. Hän tiesi täsmälleen mistä työjuhta ja sen varsa löytyisivät. Hän tiesi myös, miten
sen omistajat suhtautuisivat opetuslasten lainapyyntöön. Kuningas Kristus on kaikkitietävä.
Meille riittää se, että Hän tietää. Meidän ei tarvitsekaan kaikkia elämämme asioita tietää eikä
meidän tarvitse kyetä hallitsemaan omaa elämäämme. Hän tietää ja Hän kykenee
hallitsemaan sitä meidän tosi parhaaksemme. Meille on ratkaisevan tärkeää, että teemme
sen, mitä Hän käskee meidän tehdä. Hän itse vastaa omista sanoistaan. Häntä varten
eläminen se on parasta, mitä meille voi tapahtua.

Kaikki omamme kuuluu Herralle
Antaessaan käskyn ottaa aasintamman ja varsan omaan käyttöönsä, Jeesus osoitti, että
kaikki se, mikä on meidän käytössämme on viime kädessä Hänen omaansa. Hänellä on
oikeus milloin tahansa vaatia se omaan käyttöönsä. Hänen hallintavaltansa hiljaisuutta kuvaa
samalla se, että Hän on valmis pyytämään lupaa sen käyttämiseen, mikä kuitenkin on Hänen
omaansa. Herra ei nyt hallitse pakolla vaan taivuttaa rakkaudellaan ja totuudellaan ihmisiä
kuuliaisuuteen. Annatko Sinä Jeesuksen hallita omaisuuttasi, joka ei viime kädessä olekaan
Sinun, vaan Hänen. Olet vain Jumalan armon taloudenhoitaja. Hän itse on omistaja.
Leiviskäsi ja lahjasi ovat Hänen. Saako Hän niistä kunnian ja saako Hän käyttää niitä oman
päämääränsä toteuttamiseen.

Todellinen Cowboy
Kerrotaan eräästä nuoresta cowboysta, joka kuuli ensi kerran Jeesuksen ratsastuksesta
Jerusalemiin. Kesken puheen hän huudahti: "Jeesushan on todellinen cowboy!" Aasin
tammalla Jeesus ratsasti pää osan matkasta, mutta Jerusalemin portista sisään Hän ratsasti
varsalla. Eläinrakkaudessaan Hän ei halunnut taakoittaa nuorta varsa liikaa. Cowboyn
ihmettely perustui kuitenkin siihen, että Jeesus kykeni täysin hallitsemaan varsan, jolla ei
kukaan aiemmin ollut ratsastanut. Normaalisti varsa alkaa vikuroida suunnattomasti
ensimmäisillä ratsastusyrityksillä. Jeesus osoitti, että Häntä tottelevat myös eläimet. Hän on
koko luomakunnan Kuningas.

Eräs tunnettu japanilainen pastori kirjoitti kirjan "Pikku aasi". Hän halusi kuvata nimellä
elämänsä päämäärää. Hän tiesi ja tunsi oman vikuroivan luontonsa, mutta halusi, että
Jeesus itse ottaisi hänet omaan käyttöönsä. Jeesus kykenee myös meidän vikuroivan
luontomme pitämään kurissa, kun huudamme: "Herra, auta, pelasta! En kykene omaa itseäni
hallitsemaan. Vapauta minut, asetu minun sydämeni valtaistuimelle ja ota minut omaan
käyttöösi!"

Kolme adventtia
Adventtiaika puhuu itse asiassa kolmenlaisesta Jeesuksen tulemisesta Kuninkuudessaan.
Jeesus tuli, Jeesus tulee tänään ja Jeesus on tuleva takaisin. Jeesus tuli ensimmäisen
kerran jouluna ilmoittaakseen meille, millainen Isä on, ja antaakseen meille yhteyden Isän
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kanssa. Jeesus tuli sovittaakseen meidän syntimme ja johdattaakseen meitä totuuden tietä
taivaan kirkkauteen asti. 

Jeesus tulee tänään Pyhässä Hengessä luoksemme antaakseen meille henkilökohtaisesti
Jumalan tuntemisen, yhteyden Isään, pelastuksen syntiemme anteeksiantamuksessa ja
johdattaaksemme meitä henkilökohtaisessa vaelluksessamme taivasta kohti. 

Jeesus tulee toisen kerran suuressa kirkkaudessa ja koko ihmiskunta saa erittäin tuskallisten
valmistusvaiheiden jälkeen nähdä Hänet kirkkauden Kuninkaana. Silloin Hän tulee saatta-
maan täydelliseen päätökseen sen, mikä jo on ensimmäisellä tulemisella meille hankittu.
Seurakuntana pääsemme täydelliseen Isän tuntemiseen ja näkemiseen, täydelliseen
yhteyteen Isän kanssa, täydelliseen vapauteen synnistä, ikuiseen tapetun Karitsan
ylistykseen ja täydellisen totuuden johdatukseen uudessa taivaallisessa valtakunnassa.
Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä ja se on jokaiselle Herraan turvaavalle ihmeellisen
odotuksen ja toivon kohde.

Tuomioksi Sanan hyljänneille
Toisaalta on todettava, että Jeesuksen tuleminen ensimmäisen kerran jouluna tuli tuomioksi
niille, jotka hylkäsivät Herran Sanan, sillä he jäivät pimeyteen ja sokeuteensa, vaikka armon
valo oli heidän keskellään. Jeesus sanoi: "Tuomioksi minä olen tullut maailmaan". Samalla
tavalla tänään Herran Pyhässä Hengessä Sanan kautta tapahtuva tuleminen meidän
tykömme koituu meille tuomioksi, ellemme taivu parannukseen ja Sanan alle. Herran armon
hylkäävällä ei ole mitään toivoa. Siksi Jeesuksen toinen tuleminen on etsikkoaikansa
hylänneille pelon ja kauhun aihe, eikä viimeisten aikojen ahdistuksissa sellaisilla ihmisillä ole
mitään toivoa. Toivo voi olla vain niillä, jotka syntinsä tunnustaen ja hyljäten uskossa
turvaavat Jeesuksen uhriveren armoon ja ottavat Herran vastaan, kun Hän tulee heidän
luokseen.

Herraan turvaava kestää
Se yksilö, joka perustautuu menneisyydessä tapahtuneeseen Jeesuksen Golgatan uhrin
armoon ja ylösnousemuksen voittoon, pysyy vahvalla pohjalla kuolemaa ja Jeesuksen tuloa
edeltävissä ahdistuksissa ja kestää loppuun asti. Samoin seurakunta ihmiskuntaa
kohtaavissa ahdistuksissa kestää, koska se odottaa takaisin palaavaa Jeesusta, sitä
Jeesusta, joka on jo kerran tänne tullut. Seurakunta ei ahdistusten keskellä ehkä tiedä, mitä
tuskallista sille seuraavaksi tapahtuu, mutta se tietää, KUKA on pian tulossa noutamaan sen
luokseen. Seurakunta ei siis odota ahdistuksia, vaan niiden jälkeen tulevaa Herraa ja siksi
se kestää. Se tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja viisas salliessaan ahdistuksen. Se tietää
myös, että Suuri Kuningas vie omaa suunnitelmaansa lävitse silloinkin, kun se näyttää
tapahtuvan ihmisten synnin kautta kuten sodissa ja veritöissä. Jumala toteuttaa niissäkin
tuomioitaan ihmiskunnan todelliseksi parhaaksi, sikäli kuin ihmiset taipuvat parannukseen.
Seurakunta tuntee myös Herransa armon ja rakkauden ja tietää, miten ihanaa on lopulta
saada olla Herran kanssa kasvoista kasvoihin.

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.
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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 elä-
määsi 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 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 Ku-
ninkaan 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. 

Herra valloitti U:n
Joku vuosi sitten eräs nuori sairaanhoitajatar  U alkoi käydä Ananin kirkossa. Hänen tätinsä
oli tullut toisella puolella Japania uskoon ja oli alkanut lähettää U:n kotiin omalle isälleen
kortteja ja kirjeitä pari kolme kertaa viikossa. Niissä hän kertoi, miten ihana Vapauttaja
Jeesus on. Michika kiinnostui asiasta, osti Raamatun ja alkoi lukea sitä. Raamattu osoitti
kuitenkin hänelle, miten syntinen hän oli. Hänen sydämensä alkoi huutaa: "Herra auta!" Hän
tuli kirkkoon etsimään apua ja alkoi pian kasteopetuksen. Eräänä sunnuntai-iltana hän painoi
päänsä alas ja sanoi: "En voi enää vastustaa Herran kutsua." Hän kertoi sydämensä raskaat
taakat. Sain julistaa hänelle, että Jeesuksen nimessä hänen syntinsä olivat anteeksi.
Suunnaton oli se ilo ja riemu, kun hän tajusi, että Jeesus oli ottanut pois kaiken hänen
syntinsä ja syyllisyytensä. Herra vastasi, kun hän huusi sydämestään: "Herraa auta!
Hoosianna!" Jeesus tuli hänen elämänsä Kuninkaaksi.

Entä Sinä?
Hallitseeko Jeesus jo Sinua? Ellei, niin kuule: Kuninkaasi on tänään täällä lähelläsi. Hän
haluaa astua sydämesi valtaistuimelle. Avaa sydämesi hänelle!

Jos tunnet jo Herran, pyydä: Herra auta, että voisin vikuroimatta olla Sinun käytössäsi. Herra
hallitse minua armossasi!


