
Kunnian kuninkaan alennustie

”Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta 
Kristukselta!”

Tämän palmusunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen 
evankeliumin 12.luvussa, jakeissa 12-24. Nousemme näitä sanoja 
kuulemaan Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. (Lue)

Evankeliumitekstimme puhuu meille siitä hetkestä, jolloin Jeesus saapui 
Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. Suuri kansanjoukko oli jo valmiina paikalla.

Hyvin usein, kun Jeesus meni opetuslastensa kanssa jonnekin, niin suuri 
kansan joukko seurasi sinne. Muistamme mm. ne leipäihmeet, jolloin 
Jeesus ruokki muutamalla leivällä ja kalalla suuret kansanjoukot. Puhutaan 
4000 tuhannesta ja 5000 tuhannesta miehestä ja lisäksi oli mukana naisia ja 
lapsia.

Tällä kertaa kansa käyttäytyi toisin. He alkoivat palmupuiden oksia 
heiluttaen huutaa Hoosiannaa Jeesuksen saapuessa paikalle. Viesti 
Jeesuksen tulosta oli iloinen uutinen, siksi tämän ilonilmaus.
He huusivat: ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, 
Israelin kuningas!”

Palmupuiden oksien heiluttaminenhan oli ilon ilmaus.
Palmu oli Israelissa myöskin voiton ja kunnianosoituksen vertauskuva.
Siksi palmupuiden oksien heiluttaminen oli kuninkaalle sopiva 
kunnianosoitus. Kansa oli näin Jeesuksen puolella. 
Olivathan he nähneet Jeesuksen tekevän monia ihmetekoja. Viimeksi sen, 
kun Lasarus heräteiin kuolleista. ”Sentähden kansa menikin häntä 
vastaan”, sanottiin tekstissämme.

He ymmärsivät, että hän on se Israelin kuningas, joka alkaa tehdä hyvän 
kuninkaan tekoja. Hänelle siis kannattaa heiluttaa 6 metrisiä palmupuiden 
oksia (lehtiä). Hän on kunnioituksen arvoinen, jos kuka.
He näkivät, että hän on Herran voitelema ja valitsema kansan tuomari ja 
johtaja, joka on velvollinen tottelemaan Herraa ja Hänen lakiansa.

Hyvän kuninkaan tuntomerkkejä olivat mm. että hän on: 
jumalaapelkääväinen, rakastaa vanhurskautta, on oikeudenmukainen, 
itsensä hillitsevä, vihaa jumalattomuutta, perkaa pois pahuuden ja 
jumalattomuuden, on Herran siunaama ja voitelema.



Jeesuksellahan oli kaikki hyvän kuninkaan ominaisuudet, mutta myöskin 
paljon muista hyviä ominaisuuksia, joita ei ollut ajallisella hyvällä 
kuninkaalla.

Hänen tulonsa ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että hän olisi alkanut 
laittamaan  kuntoon Israelin ajallisia asioita ja tekemään hyvän kuninkaan 
tekoja. Hänen tulonsa merkitsi paljon enemmän. Hänen tulonsa merkitsi 
meidän sielunasioitten kuntoon saattamista.

Israelissa oli, tapana, että kuningas aina voideltiin virkaansa.
Muistamme kun Samuel voiteli ensin Saulin, mutta sitten myöhemmin 
Daavidin, koska Saul oli tottelematon Herraa kohtaan.
Lopulta Sauli oli niin paatunut, että hän heittäytyi omaan miekkaansa.
Daavid sen sijaan teki parannuksen synneistään. Ja Herra sanoi, että hän on 
Hänen mielensä mukainen mies.

Jeesus oli kolminkertaisesti voideltu. 
Tämän voitelun suoritti itse taivaan Jumala. Isä Jumala voiteli Hänet 
profeetaksi, ylimmäiseksi papiksi ja kuninkaaksi.

Profeettana hän toi kaikkein kirkkaimman tiedon Jumalan tahdosta, mitä 
yksikään häntä ennen vaikuttanut Vanhan liiton profeetta. Profeettana hän 
myös jakoi ja jakaa Pyhän Hengen kautta profeetallista sanaansa 
seurakunnalleen rakennukseksi.

Ylimmäisenä pappina hän uhrasi itsensä kansansa ja koko maailman 
syntien puolesta. Ylimmäisenä pappina hän tuo myöskin rauhan ja 
anteeksiannon ihmisen sydämeen.

Kuninkaana hän tahtoo hallita omiensa omiatuntoja totuudessa ja tulee 
kerran takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Kuninkaana suurelle kansanjoukolle Jeesuksen tulo oli todellakin iloinen 
asia, mutta fariseuksille ei. Hehän keskustelivat keskenään: ”Te näette,  
ettette saa mitään aikaan; katso, koko maailma juoksee hänen perässään.”
Tuo mieshän horjuttaa jo meidän yhteiskuntamme rauhaa ja järjestystä, he 
varmaankin ajattelivat. Tämä täytyy saada loppumaan tavalla ja toisella.

Eikö tämä ole tuttu ilmiö kirkkommekin historiassa, myöskin meidän 
aikanamme?
Siellä missä tapahtuu uskoon tulemisia ja sairaitten paranemista, niin se 
täytyy saada loppumaan opilla millä hyvänsä.



Kirkon oppi ja järjestys horjuvat. Kohta koko kansa menee heidän 
perässään ja meidän kirkkomme jää autioksi ehkä ajatellaan.

Suuri kansanjoukko siis huusi: ”Hoosianna.”

Hoosiannahan tarkoittaa: ”Oi pelasta.” Historian tiedot kertovat, että se 
oli todennäköisesti alkuun rukoushuuto, jolla anottiin Jumalan menestystä 
kuninkaalle ja kansalle. Voidellun odotuksen ilmapiirissä sai rukous 
vähitellen messiaanisen leiman. Myöhemmin sitä alettiin käyttää 
onnentoivotuksissa, kunnianosoituksissa ja riemukulkueissa.

VT:ssa hoosianna huuto esiintyy ps.118 muodossa: ”Oi Herra auta, oi  
Herra anna menestys” Tätä psalmia sanotaankin viimeiseksi Halleluja-
psalmiksi, joka tarkoittaa: ”Kiittäkää Herraa.”

Tätä viimeistä Halleluja-psalmia laulettiin Israelin suurissa juhlissa.
Hoosianna, jota laulettiin Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin oli siis rukous-
ja tervehdyshuuto.
Kansa näki Jeesuksessa Israelin kuninkaan, siksi he huusivat tätä 
Hoosiannaa: ”Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin 
kuningas.”

Tämä kunnian kuningas istui sitten nuoren aasin selkään ja julisti: ”Älä 
pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan 
selässä.”

Jeesus ymmärsi kansan huudosta, että se oli ymmärtänyt hänen tulonsa 
merkityksen. Siksi hän yhtyi samaan kuoroon suuren kansanjoukon kanssa.
Sanassa sanotaan: ”Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet;  
mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä 
kirjoitettu…”

Opetuslapset olivat lukeneet Vanhaa Testamenttia ja sieltä se sitten 
putkahti heidän mieleensä. Sak.9:9:ssähän on sanat: ”Iloitse suuresti, tytär 
Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle!
Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman 
varsalla”

Jeesus halusi tämänkin profetian täyttää. Oikeastaan se toteutui itsestään, 
sillä kaikki oli jo valmiina tämän profetian täyttymiseksi.



Aasilla ratsastaminen ei ollut mitenkään häpeällistä. Ylhäisetkin henkilöt 
ratsastivat sillä. Aasia muutoinkin käytettiin Israelin maalla ratsuna ja 
raskaitten kuormien kantajana.
Eikö se sopinut hyvin myöskin Jeesukseen. Koko maailman syntien 
kantaminen ja ristin kuolema olivat todellakin raskas kuorma, jonka 
Jumalan Poika vain jaksoi kantaa, ei kukaan muu.

Ajattele. Sinunkin syntikuorman Jeesus vei mennessään ristille. 
Sinne ne ovat kannetut. Usko se omalle kohdallesi, niin saat kokea 
vapautuksen synnin ja syyllisyyden kuormasta.

Aasilla ratsastaminen oli myöskin rauhan vertauskuva.
Siksikin Jeesus käytti sitä. Hän Jeesus tuli rauhan kuninkaana, eikä soturina 
hevosella ratsastaen. Vaikka toisaalla Hän sanoo Matt.10:34:ssä: ”Älkää 
luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut 
tuomaan rauhaa, vaan miekan.” Kovia sanoja, eikö vain?

Nämäkin Jeesuksen sanat pitävät paikkansa. Kun me katsomme tähän 
maailmaan ja omaan sydämeemmekin, niin meidän täytyy myöntää, että 
täällä on paljon sotia, taisteluja, niin omassa elämässämme kuin 
kansojenkin elämässä. Miekka heiluu tavalla tai toisella ihmisten keskellä.

Yksityiselle ihmiselle uskon ja syntien anteeksiantamuksen kautta on 
kuitenkin luvattu rauha. Jeesus itse sanoo Joh.4:27:ssä: ”Rauhan minä 
jätän teille: minun rauhani – sen minä annan teille. En minä anna teille,  
niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen 
älköönkä peljätkö.”

Myös päivän evankeliumitekstimme päättyy tähän samaan rauhan 
julistukseen. Siinähän Jeesus sanoo opetuslapsilleen ja muutamille 
kreikkalaisille eli pakanoille, jotka tulivat katsomaan Jeesusta. Hän julisti: 
”Hetki on tullut, että ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; 
mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.”

Mitä nämä jakeet puhuivat kuulijoille ja mitä ne puhuvat meille?

Ensiksi. Jeesus puhui vertauksella. 
Hän ajatteli, että sen opetuslapset ja kuulijat ymmärtävät, olivathan he 
nälkäänsäkin katkoneen viljan tähkäpäitä. 
Sen mekin ymmärrämme. Jos ei vehnän jyvä putoa hyvään maahan, niin se 
jää yksin. Jos se jää viljalaariin, niin ei se siellä yhtään lisäänny. Mutta kun 



me kylvämme sen maahan, niin se nousee kohta oraalle. Vanha jyvä 
mätänee ja tilalle kasvaa uusi jyvän tähkä ja sato on moninkertainen.

Toiseksi. Jeesus tällä vertauksella tahtoo sanoa kuulijoilleen paljon 
syvällisempää. Hän puhuu oman itsensä kuolemisesta.
Hän siis tarkoittaa ristinsovitustyötä. Hän tahtoo sanoa. Ellen minä mene 
ristille, niin minä jään yksin. Nisunjyvän tehtävä jää silloin täyttymättä. 
Elämällänikään ei silloin olisi sitä siunausta, mitä varten minä olen tullut. 
Minun tehtävänä on ihmiskunnan syntien sovitus. 
Sen tehtävän olen Saanut Isältäni ja siihen tehtävään minä suostuin ennen 
tänne maailmaan tuloani, kuulemme Jeesuksen sanovan ikään kuin rivien 
välistä.

Kun minä menen ristille ja kuolen, niin silloin toteutuu Isän tahto. 
Silloin synti tulee sovitetuksi ja elämäni kantaa paljon hedelmää. 
Silloin monet saavat syntinsä anteeksi ja saavat elää minun työni kautta.
Vasta ristin työn ja ylösnousemisen jälkeen teilläkin on toivo ja 
tulevaisuus. Vasta Golgatan työn ja ylösnousemisen tähden tekin voitte 
kuolla itsellenne ja kantaa runsaan hedelmän. Näin voimme lukea 
Jeesuksen sanoja.

Vähän myöhemmin Joh.15:ssa Jeesus sanoo: ”Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; 
sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” 
Ja vielä: ”Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää 
ja tulette minun opetuslapsikseni.”

Näitten Jeesuksen sanojen jälkeen kukin voimme miettiä 
kohdallamme. 
Mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsee minulle?
Elänkö hänen armostaan ja anteeksiantamuksestaan ja kannanko uskon ja 
Pyhän Hengen kautta sitä hyvää hedelmää, josta Jeesus puhuu.
Ja ennen muuta sitä, että mitä merkitsee minulle nuo Jeesuksen sanat: ”Jos 
ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin.; mutta jos se kuolee, 
niin se tuottaa paljon hedelmää.”

Rukoilemme…

                Uskontunnustus…

                 Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 01.04.2007.


