(Palmusunnuntai)

EVANKELIUMI Matt. 21:12-17

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien
pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi heille: ”On kirjoitettu: ”Minun huoneeni on oleva
rukouksen huone.” Mutta te teette siitä rosvojen luolan.”
Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja
lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan
temppelissä: ”Hoosianna, Daavidin Poika!”, he suuttuivat ja sanoivat hänelle: ”Kuuletko, mitä nuo
huutavat?” ”Kuulen”, vastasi Jeesus. ”Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: ”Lasten ja imeväisten
suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi”?” Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle
Betaniaan ja oli siellä yötä.

SAARNA
”Hoosianna, Daavidin Poika!” Tämä sama huuto kaikuu niin 1. adventtina kuin nyt
Palmusunnuntaina. Jeesus ratsastaa aasin selässä Jerusalemiin ja häntä tervehditään kuninkaana.
Palmusunnuntain sävy on kuitenkin erilainen. Vaikka kyse on samasta tapahtumasta, näemme
edessämme nyt selkeämmin ristin ja kärsimyksen. Siksi Palmusunnuntain teemaksi on muotoutunut
Kunnian kuninkaan alennustie.

Jeesus tiesi oman kohtalonsa ja oli alkanut kertoa tulevasta kärsimyksestään myös opetuslapsilleen.
Muistamme, miten Pietari reagoi tähän. Hän rupesi nuhtelemaan Jeesusta sellaisesta puheesta.
Pietari oli juuri edellä saanut Jeesukselta arvon ja tunnustuksen seurakunnan tulevana johtajana,
kalliona, jolle hän rakentaisi seurakuntansa. Ja näin Pietari näki tehtäväkseen olla Jeesuksen ylin
neuvonantaja, opastaja, varjelija ja varoittaja. Mutta Jeesus vastasi tähän: ”Väisty tieltäni, Saatana.
Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä.”

Varmasti Pietari ja muut opetuslapset voimattomina kauhistelivat sitä, mitä sitten tapahtui
Jerusalemin temppelissä, sitä, mistä päivän evankeliumi kertoo. Halusiko Jeesus tieten tahtoen
vaikeuksia, halusiko hän tulla pidätetyksi ja auttaa hänen vastustajiaan keräämään todistusaineistoa
häntä vastaan? Olisiko Jeesus voinut jatkaa toimintaansa ilman tätä episodia? Mistään mitättömästä
välikohtauksesta ei todellakaan ollut kyse. Jeesus asettui toiminnallaan vastustamaan

temppelipapistoa ja temppelin toimintaa. Uhrikulttia oli mahdoton suorittaa ilman eläintenmyyjiltä
ostettua uhrieläintä ja rahanvaihtajilta vaihdettuja temppelisekeleitä. Kaataessaan näiden pöydät ja
ajaessaan myyjät ulos Jeesus siis tuomitsi koko uhrikultin. Uhraamalla uhrieläimen ihminen ikään
kuin osti itselleen turvan Jumalan rangaistukselta, oli sitten kyseessä murha, epäjumalanpalvelus tai
epärehellisyys. Tällaisella tavalla sen ajan hengelliset johtajat saivat ihmiset hankkimaan itselleen
hetkellisen vapautuksen pahoista teoistaan ja keräsivät samalla rahaa temppelin kuluihin. Tätä
kaikkea Jeesus asettui vastustamaan ja sanoi: ”On kirjoitettu: ´Minun huoneeni on oleva rukouksen
huone´. Mutta te teette siitä rosvojen luolan.”

Jeesuksen toimintaa on usein kuvattu temppelin puhdistamiseksi. Symbolisesti hän kuitenkin halusi
avata temppelin rukoushuoneena kaikille kansoille ja ihmisryhmille, niin juutalaisille kuin
pakanoillekin. Siitä kertoo sekin, että välikohtauksen jälkeen juuri sairaat, sokeat ja rammat, ne,
joilla ei ollut pääsyä temppeliin, tulivat Jeesuksen luo ja Jeesus paransi heidät. ´Tämäkin vielä´,
ajattelivat ylipapit ja lainopettajat. Ja miten sitten lapset reagoivat kaikkeen tähän? He huusivat
riemukkaasti ´Hoosianna, Daavidin Poika´. ´Kuuletko, mitä nuo huutavat?´ ei ollut todellakaan
mikään selkääntaputus tai onnittelu vaan raskas syytös. Oletko järjiltäsi? Teetkö jumalasta pilkkaa?
Mutta Jeesus luotti lasten arvostelukykyyn. Eikö juuri lasten suusta kumpua se, mikä on aidointa.
Eivätkö juuri lapset pysähdy siihen, minkä aikuinen ohittaa tarpeettomana, eivätkö lapset näe sen,
mistä aikuinen kulkee ohi sokeana. Eivätkö juuri lapset tunnista ja ilmaise sen, missä he kaipaavat
ja tarvitsevat apua, suojaa ja turvaa.

Päivän evankeliumitekstissä lapset huutavat Hoosianna, joka tarkoittaa: Herra, anna meille apusi.
Ehkä se tuossa tilanteessa oli enemmänkin riemuhuuto kuin avunhuuto. Mutta apua lapsetkin
tarvitsevat ja kaipaavat. Missä päin maailmaa lapset nyt huutavat? Eivätkö Syyriassa, Irakissa,
kaikilla sota-alueilla, siellä missä vasta toivutaan väkivallan kierteestä ja missä rauha on hauras?
Kuulemmeko heidän huutonsa? He huutavat ”auta, pelasta”, eikä tämä huuto ei ole vaiennut. Mitä
siihen vastaamme vai jäämmekö voimattomuuteen tai välinpitämättömyyteen? Meidän olisi
kuultava se ja vastattava noihin huutoihin, otettava itkevä lapsi syliin ja pidettävä hänestä huolta.
Tämä tehtävä on meidän, sillä tänä päivänä Kristus saapuu ihmisten hädän keskelle kirkkonsa
välityksellä. Kirkon tehtävä on tuoda Kristus apua huutavien keskelle rauhan tuojana..

”Autuaita ovat rauhantekijät” sanoo Kristus itse. Tämän päivän maailmassa se merkitsee lasten ja
kaikenikäisten hätähuudon kuulemista ja siihen vastaamista. Se merkitsee sitä, että ymmärrämme
kaikkien huutavien lasten olevan meidän omia lapsiamme, kaikkien eksyksissä olevien nuorten

olevan meidän nuoriamme, kaikkien kärsivien aikuisten olevan meidän sisariamme ja veljiämme.
Kaikkia heitä, kaikkia meitä, on ohjattava rauhaan ja välittämiseen. Se on kirkon ydintehtävä.
Rauhanrakentaja on myös se, joka hoitaa läheisiään, naapureitaan, vanhuksiaan, joka huomaa
kiusatut ja syrjityt ja joka toimii kaiken epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi. Ja rauhanrakentaja
on se, joka näyttää esimerkkiä ja kutsuu muita kirkkoon, rukouksen huoneeseen. Kirkkoon voivat
kaikki tulla etsimään ja vaalimaan sisäistä rauhaansa, sitä rauhaa, jonka vain Kristus voi antaa.

Rukouksessa saamme jättää lapsemme ja nuoremme, vanhempamme ja tärkeät läheisemme hyvän
Jumalan hoitoon ja siunaukseen. Jos rukous sammuu huulillemme, yhteisessä
jumalanpalveluksessa saamme vahvistusta siihen, että jokaisen puolesta on rukoiltu ja rukoillaan.
Syntymästä kuolemaan meitä kantaa kirkon rukous ja Jumalan armahtava rakkaus.

Laulu Katsokaa Voittajaan (Pekka Simojoki)

Te kaikki jotka pelkäätte, kaikki jotka itkette,
te kaikki jotka vaellatte ilman ystävää
Te kaikki jotka kaipaatte, kaikki jotka etsitte
Te lohdutuksen kerran saatte
ja valtakunnan vielä jaatte

Katsokaa ristin voittajaan, kasvoihin kaikkivaltiaan
Katsokaa häntä, joka kirkkautta loistaa
Katsokaa Herraan Jeesukseen,
katsokaa suureen rakkauteen
Katsokaa häntä, joka synnin vallan poistaa

Te kaikki jotka huokaatte, kaikki jotka uuvutte,
te kaikki jotka ette jaksa päätä kohottaa
Te kaikki joita kiusataan, kaikki joita vainotaan
Te oikeuden kerran saatte
ja valtakunnan vielä jaatte

Katsokaa ristin voittajaan, kasvoihin kaikkivaltiaan
Katsokaa häntä, joka kirkkautta loistaa

Katsokaa Herraan Jeesukseen,
katsokaa suureen rakkauteen
Katsokaa häntä, joka synnin vallan poistaa

