E N SI M M Ä I N E N A DV E N T T I V I I K KO

Sunnuntai
Sanokaa tytär Siionille: ”Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena”.
Matt. 21:5.
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unnitse joka sanaa tässä oudossa ja tähän aikaan varsin vaienneessa saarnassa. Tuo vähäinen sana ”katso” on riemullinen kehoitussana, joka viittaa sellaiseen, mitä kauan ja hartaasti on odotettu. ”Sinun kuninkaasi” taas kukistaa omantuntosi hirmu-hallitsijan,
lain, hallitsee sinua rauhassa ja rakkaudella ja antaa sinulle syntien anteeksiantamuksen sekä voiman täyttääksesi lakia. ”Sinun” kuninkaasi
merkitsee sinulle luvattua, odottamaasi, jota sinä, synnin painama, olet
huutanut ja huokaillut. Hän ”tulee” hyväntahtoisena, ilman sinun ansiotasi, suuresta rakkaudesta; et sinä ole astunut taivaaseen etkä häntä tänne tuonut, et ole liioin hänen tulemustansa ansainnut. Hän on jättänyt
sen, mikä hänen on, ja tullut sinun, kelvottoman tykö, joka lain pakkovallassa ollen et ole ansainnut muuta kuin rangaistuksen monista synneistäsi. ”Sinulle” hän tulee, sinun hyväksesi, edistämään sinun parastasi
siinä, missä häntä tarvitset, sinua palvelemaan ja sinulle hyvää tekemään.
Hän ei tule itsellensä, ei sinulta omaansa etsimään, niinkuin laki on tehnyt, koska sinulla ei ole, mitä laki vaatii. Siksi hän tulee sinulle omaansa
antamaan eikä pyydä sinulta mitään muuta, kuin että annat hänen ottaa
sinulta syntisi ja tehdä sinut autuaaksi. Hän tulee sinulle ”hiljaisena”, ei
levottomana niinkuin Siinain vuori, vaan hiljaisena ja lempeänä. Hän ei
uhkaa, ei rankaise, eikä kosta lain rikkomista. Hänessä ei ole mitään hirmun merkkiä, hän ei jylise, ei salamoi eikä suitse, niinkuin muinoin Siinain vuori, sillä hän on tullut auttamaan, antamaan, tekemään autuaaksi, lohduttamaan ja tuomaan rauhaa, ei pelottamaan, ahdistamaan eikä
saattamaan häpeään. Millaiselta hän näyttää tullessansa, sellainen hän on
myös sydämeltään. Hän ei saattanut tehdä tuloa yksinkertaisemmin kuin
istuen varsan selässä, jossa ei kukaan ihminen ollut istunut. Hän salli kansan levittää vaatteita tiellensä ja käydä edellänsä ja jäljessänsä iloiten ja
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0008---riemuiten, ettei puuttuisi mitään, mikä osoittaisi lempeyttä ja
rauhallisuutta.
Tätä Herran tulemisen iloa ja riemua profeetta Sakarja on kuvannut
selvemmin kuin evankelista, sanoessaan: ”Iloitse suuresti, tytär Siion,
riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla” (Sak. 9:9). Evankelista lausuu ainoastaan sanan ”hiljainen” sivuuttaen
sanat ”vanhurskas ja auttaja”. Oikein lempeä ja hiljainen on se, joka antaa
lähimmäisensä vahingon sattua sydämeensä aivan kuin se koskisi häntä
itseään ja joka armahtaa lähimmäistään. Sellaiseksi köyhäksi ja meidän
tähtemme vaivatuksi evankelista esittää Kristuksen, joka on valmis meitä hiljaisena ja rakastaen auttamaan. Vaikka evankelista ei siis käytä suorastaan profeetan sanoja, hän kuitenkin sanoo yhdellä sanalla yhtä paljon kuin tämä kolmella. Hän mainitsee Kristuksen sellaiseksi, joka hiljaisuutensa tähden ei pyydä kostoa eikä vaadi lain täyttämystä, vaan armahtaa vapaasta tahdostaan niitä, joita monet synnit ovat lain alla rasittaneet. Heille hän tulee sydämeltään nöyränä ja suloisena antamaan,
mitä he tarvitsevat: armoa ja laupeutta. Sanoessaan häntä vanhurskaaksi profeetta ei näet tarkoita sellaista, joka vanhurskaudessaan tuomitsee
syntiset, vaan vanhurskasta, joka vanhurskauttaa, niinkuin Paavali asian esittää. Hän tekee vanhurskaaksi ja autuaaksi sen tähden, että hän
armahtaa meitä, panee viheliäisyytemme sydämelleen ja haluaa meidän pelastustamme. Tästä näemme, kuinka lähellä meidän autuutemme on ja kuinka suuri se on. Kristuksen tulemista kestää näet maailman
loppuun asti. Mutta voi meitä, jos emme tiedä, mitä rauhaamme sopii.

Maanantai
Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Jer. 23:5a.
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rofeetta Jeremia tahtoi tehdä tiettäväksi, kuka Vapahtaja oli ja
mistä hän oli syntyvä, niiden tähden, joiden piti siihen aikaan ja
vastedes uskoa, ettei heidän tarvitsisi sitä tietoa sieltä ja täältä ha8

paroiden etsiä. Siksi hän liittää tämän tiedon Daavidin sukuun ja heimoon, josta Vapahtajaa oli varmasti odotettava. Sellaisilla sanoilla profeetat ovat vakavasti lohduttaneet kansaa ilmoittaen ihmisille, että heidän tuli katsoa tähän sukuun ja olla varmat siitä, ettei Kristus ole muualta tuleva kuin Daavidin 0009---suvusta. Tämän juutalaiset tiesivät tarkoin Raamatun sanoista ja olivat siitä yhtä varmat, kuin me tiedämme ja
uskomme, että Kristus viimeisenä päivänä on jälleen tuleva. Sen tähden
enkeli Gabrielkin puhui Marialle: ”Herra Jumala antaa hänelle Daavidin,
hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas
iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” (Luuk.
1:32 s.). Näin koko Raamattu viittaa alinomaa Daavidiin, niinkuin Jeremian ennustuskin tässä kuuluu: Päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä
herätän Daavidille vanhurskaan vesan.
Hän sanoo: ”Minä herätän”, toisin sanoen: Minä tahdon kerran asettaa kuninkaan, joka on pysyvä iäti. Minä en kuitenkaan tahdo asettaa
häntä ahdistamaan ketään. Maailma, perkele ja kaikki, mikä maailmassa on suurta ja voimakasta, on ahdistava ja kiusaava häntä, mutta minä
tahdon asettaa hänet pysymään lujana ja vakaana, eivätkä viholliset tule
voittamaan häntä. Hän sanoo tahtovansa herättää Daavidille ”vanhurskaan vesan”. Sakarjakin sanoo hänen tulevan vanhurskaana: ”Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas ja auttaja hän on.” (9:9) Näin profeetat
ovat pitäneet Kristusta sinä, jona mekin häntä pidämme, Kuninkaana,
joka tekee maailman hurskaaksi. Maailma ei näet ole muuta kuin perkeleen valtakunta; liha ja veri ovat hänen hovipalvelijansa. Tätä tuomiota,
joka meitä rasittaa, kaikki pyhät ovat valittaneet. Siksi rakkaat isät ja profeetat ovat lakkaamatta pyytäneet ja huutaneet ”vanhurskasta vesaa”, tätä
Kristusta, joka tekisi heidät vanhurskaiksi ja ottaisi pois synnin ja kuoleman. Tätä halajavat vielä nytkin kaikki hurskaat, hyvät sydämet, vieläpä
pahatkin. Kukapa ei kernaammin ottaisi elämää kuin kuoleman ja mieluummin vanhurskauden kuin synnin. Sen tähden pyhä Paavali valittaa: ”Minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minut tästä kuoleman ruumiista?” (Room. 7:24). Niin eivät valita kaikki ihmiset, sillä he eivät kaikki tunne sitä; perkele hallitsee paljon sydämiä ja eksyttää ne niin, etteivät
he voi niin ajatellakaan.
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Pääkohta tässä ennustuksessa on siis, että tämä kuningas on vanhurskas, toisin sanoen vapaa kaikesta synnistä. Siinä hän eroaa kaikista muista ihmisistä, jotka kaikki ovat vääriä, pahoja ja syntisiä. Jos nyt
hänen tulee olla vanhurskas, niin hänen syntymänsäkin täytyy olla toisenlainen kuin muiden ihmislasten syntymä. Tästä seuraa, että hänen äitinsä täytyy olla neitsyt. Kaikista muista ihmisistä näet on sanottu: ”Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt” (Ps. 51:7). Sen tähden täytyy tämän kuninkaan olla toisella tavoin, ilman syntiä siinnyt ja syntynyt. Jos hänen näet tulee olla
0010---vanhurskas ja vapaa kuolemasta, niin hän ei saa meidän laillamme olla vaimosta syntynyt miehen tahdosta, vaan hänen täytyy olla
siinnyt Pyhästä Hengestä ja syntynyt pyhästä ja puhtaasta neitsyestä.
Tiistai.
Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden
ja vanhurskauden maassa. Jer. 23:5b.
Tämän kuninkaan henkilöstä olemme kuulleet, että hän on syntyvä
Daavidin suvusta, oleva totinen ihminen, syntynyt pyhästä neitsyestä, ja
vanhurskas kuningas. Nyt kerrotaan edelleen, että tämä kuningas ei pidä
itsellänsä, mitä hänellä on, vaan antaa sen ihmisille. Siitä profeetta sanoo
tässä: ”Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä”, toisin sanoen hän on
hallitseva ylen viisaasti. On kuin hän tahtoisi sanoa: Hän jättää kaikenlaiset aseet, haarniskat, miekat ja ampuma-aseet sikseen ja tekee erikoisella tavalla ihmiset hurskaiksi: ei väkivalloin, vaan evankeliumilla. Hän
siis ottaa otteen ihmisiin sopivimmasta kohdasta, heidän sydämistään,
jotta he mielellään antautuisivat hänelle ja seuraisivat häntä. Tästä näet
hänen olevan kuninkaan auttaakseen ihmisiä, ja hän tekee sen miekan
iskutta, pelkästään evankeliumin kautta. Sen tähden hän on kuolleistakin noussut ja saarnauttaa evankeliumiansa Pyhän Hengen kautta kaikessa maailmassa.
Profeetta sanoo vielä, että tämä kuningas ”on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa”. Nämä kaksi sanaa ”oikeus” ja ”vanhurskaus” esiintyvät Raamatussa sangen usein yhdessä; kuitenkaan ne eivät merkitse
enempää kuin meidän sanamme ’vanhurskaus‘. Sillä taas tarkoitetaan
kahta asiaa: luovu pahasta ja tee hyvää; nämä kaksi puolta kuuluvat vanhurskauteen. Tuomion eli oikeuden kautta Jumala rankaisee poistaen
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sen, mikä on paha; vanhurskauden kautta hän saa ihmisissä aikaan hurskautta ja ylläpitää viattomuutta.
Tämä kuningas ei siis ole ainoastaan itsessänsä hurskas, vaan hän vaikuttaa myös sen, mitä maailma vanhurskaudellansa ja teoillansa ei voi
aikaansaada, nimittäin hurskautta ihmisissä. Kuka on kuullut puhuttavankaan tällaisesta kuninkaasta? Hän istuu Jumalan, taivaallisen Isänsä oikealla puolella ja on tekevä ihmiset hurskaiksi, ja mikä vielä ihmeellisempää, tämä on tapahtuva täällä maan päällä. Kuinka se tapahtuu? Kristuksen valtakunta on hengellinen valtakunta, se on täällä maan
0011---päällä eikä se kuitenkaan ole maallinen, vaan taivaallinen. Ei kukaan kuningas ole milloinkaan voinut perustaa valtakuntaa, joka olisi maan päällä olematta kuitenkaan maallinen vaan taivaallinen. Tämä
sana siis osoittaa, että tämän kuninkaan täytyy olla enemmän kuin vain
halpa ihminen. Sen, jolla on taito ja voima hallita syntiä ja tehdä syntiset vanhurskaiksi, sen täytyy totisesti olla Jumala, sillä ainoastaan Jumala
vanhurskauttaa jumalattoman (Room. 4:5). Koska tämä kuningas sen tekee, hän on luontonsa puolesta tosi Jumala, koska hänellä on se kunnia ja
hän tekee sitä työtä, joka kuuluu ainoastaan Jumalalle. Mutta jos hän voi
saada aikaan sen, että ihmiset pelastuvat synneistä ja tulevat näin hurskaiksi, hän voi heidät kuolemastakin pelastaa. Sillä missä ei ole syntiä,
siinä ei ole kuolemallakaan valtaa. Mutta ”kuoleman ota on synti”, niinkuin Paavali sanoo (1. Kor. 15:56). Jos ei olisi syntiä, kuolemalla ei olisi
voimaa eikä valtaa. Näin tämä kuningas lunastaa meidät synnistä ja kuolemasta, perkeleen hirmuvallasta, helvetistä ja kaikesta onnettomuudesta; sen sijaan hän antaa meille iankaikkisen vanhurskauden ja iankaikkisen elämän, sovittaa meidät Isän Jumalan kanssa ja antaa meille taivaan
ynnä iankaikkisen autuuden.

Keskiviikko
Pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on
pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden
teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Room. 13:11 - 12.
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