
Koska evankeliumin kirjoittaja muis-

telee, että Jeesus yhden kerran istui aa-

sintamman päällä, kirjoittaa hän, että tämä

asia tapahtui sitä varten, että niin oli kir-

joitettu profeetalta Jeremialta: Sanokaa

Siionin tyttärelle, katso, sinun Kuninkaasi

tulee sinulle siveä, istuen aasintamman ja

ikeenalaisen varsan päällä.

Siionin tytär on kristillinen seurakunta

eli katuvaiset ja uskovaiset, jotka odotta-

vat ja toivottavat, että Siionin Kuningas

pian tulee omistamaan valtakuntansa ja

lunastamaan Siionin tyttären vankeudesta,

ja korottamaan hänet emännäksi ja drott-

ningiksi Israelissa. Siionin tytär oli pro-

feetta Jeremian aikana joutunut vangiksi

tottelemattomuutensa ja uskottomuutensa

tähden. Ja uskottomuuden tähden Siionin

tytär oli rikkonut avioliittonsa, jonka Siio-

nin Kuningas oli tehnyt hänen kanssansa,

koska Herra profeetta Hesekielin sanan

jälkeen löysi hänet veressänsä makaa-

masta, ja otti hänet ylös maasta ja pesi

hänet puhtaaksi Jordanin virrassa ja sanoi:

"Sinun pitää elämän."

Mutta Siionin tytär oli rikkonut avio-

liittonsa ja tullut uskottomaksi, koska

Egyptin huorimiehet saivat pusertaa hänen

rintojansa. Nyt oli tämä Siionin tytär pro-

feetta Jeremian aikana joutunut vangiksi

uskottomuutensa tähden. Se vanha huora,

Baabelin portto, rupesi häntä vaatimaan

orjuuteen ja ankarasti hallitsemaan. Siinä

vankeudessa tuli Siionin tytär murheelli-

seksi. Silloin rupesi profeetta Jeremia loh-

duttamaan tätä Siionin tytärtä tänkaltai-

sella sanalla: "Sanokaa Siionin tyttärelle,

katso, sinun Kuninkaasi tulee sinulle si-

veä, istuen aasintamman päällä ja ikeen

alaisen varsan päällä. Hän tahtoo sanoa

sille murheelliselle Siionin tyttärelle: "Älä

itke! Katso, sinun Kuninkaasi tulee pian

sinua lunastamaan Baabelin porton van-

keudesta ja korottamaan sinut drottnin-

giksi Israelissa.

Hengellisessä tarkoituksessa merkitsee

tämä Siionin Kuninkaan sisälle tulo Jeru-

salemiin hengellistä sisälle tulemista ka-

tuvaisten, murheellisten ja huokaavaisten

sydämeen, jotka odottavat Jerusalemin lu-

nastusta ja uskovat profeetta Jeremian sa-

nat, että Siionin Kuningas tulee pian lu-

nastamaan epäuskon vangit Baabelin

porton orjuudesta, jossa murheelliset ja

katuvaiset epäuskon vangit huokaavat.

Niille kuuluu tämä profeetta Jeremian loh-

duttavainen sana: "Katso, sinun Kunin-

kaasi tulee sinulle siveä, istuen aasintam-

man päällä.

Sanokaa, te uskovaiset, sille murheel-

liselle Siionin tyttärelle: Katso, sinun Ku-

ninkaasi tulee! Siionin Kuningas tulee lu-

nastamaan murheellisia, katuvaisia ja

huokaavaisia epäuskon vankeja, ja hajoita

nyt sinun koreutesi tien päälle aasintam-

man poljettavaksi, ja huuda Siionin Ku-

ninkaalle kunniaksi: Hoosianna, Daavidin

Pojalle. Ja siunattu olkoon se, joka tulee

Herran nimeen. Nouse, nouse, Siionin ty-

tär. Mene ottamaan sinun Kuningastasi

vastaan. Lankea Hänen eteensä maahan

ja rukoile: Isä meidän jne.

Kristuksen sisälle tulemisesta Jerusa-

lemiin oli ennen jo kirjoitettu profeetalta

Jeremialta, ja se tarkoittaa hengellistä si-

sälle tulemista murheellisten, katuvaisten

ja huokaavaisten sydämeen. Meidän täy-

tyy varsin tehdä tämä erotus niitten välillä,

jotka ovat tällä ajalla epäuskon vangiksi
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joutuneet, että muutamat tuntevat, kuinka

raskas orjuus on omanvanhurskauden alla,

ja kuinka suuri vaiva on olla epäuskon

vankina, mutta muutamat eivät tunne yh-

tään vaivaa eli murhetta siinä orjuudessa.

Ne saattavat olla iloiset maailmassa,

vaikka tuntevat paatumuksen. Semmoi-

silla ei ole mitään hätää. Mutta toiset taas

tuntevat onnettomuutensa ja sen tähden

he huokaavat ja odottavat Siionin Kunin-

gasta. Niille murheellisille, katuvaisille ja

huokaavaisille epäuskon vangeille on pro-

feetta Jeremia sanonut: Sanokaa Siionin

tyttärelle: Katso, sinun Kuninkaasi tulee

sinulle siveä, istuen aasintamman päällä

ja ikeenalaisen varsan päällä.

Katselkaamme nyt, kuinka Siionin Ku-

ningas tulee, ja mitä Siionin tytär tekee,

koska Siionin Kuningas tulee. Ei kuudella

hevosella ja korealla vaunulla ajaen, vaan

aasintammalla, joka on hiljainen, mutta

kaikilta ylenkatsottu luontokappale, jolla

ei viitsi kunniallinen talonpoika tulla kirk-

koon. Ja koska varsa oli ikeenalainen eli

harjoitettu hyvin nuorena kuormia kanta-

maan, siitä arvataan, että se oli työaasi,

joka ei ollut harjoitettu juoksemaan, mutta

kuormia kantamaan.

Näetkös, Siionin tytär, kuinka alhainen

sinun Kuninkaasi on? Ei Hän tule kuu-

della hevosella, niin kuin muut maailman

kuninkaat tulevat, vaan Hän tulee työaasin

kanssa, joka on aivan hidas käymään.

Semmoisen luontokappaleen päällä Hän

istuu, jota maailman herrat ja komeat ta-

lonpojat laiskaksi koniksi haukkuvat. Sen

tähden sanoo profeetta, että Hän tulee si-

nulle siveä. Se on: hiljaisuudessa Hän tu-

lee ja alhaisena Hän kulkee. Ei Hän aja

hopusti, niin kuin muut maailman herrat

tahtovat hopusti ajaa. Ei Hän pieksä luon-

tokappaleita, niin kuin maailman herrat

ja kunnialliset talonpojat pieksävät ja rois-

kivat luontokappaleita, että se kuuluu nel-

jänneksen päähän.

Jos sinulla on halu seurata Häntä, niin

älä pelkää, että Hän ajaa niin hopusti, että

sinä jäät. Mutta Hän istuu vasiten sem-

moisen työaasin päällä, joka on niin hidas

käymään, että ontuvatkin jaksavat seurata.

Muutoin olet sinäkin, Siionin tytär, niin

laiska ja hidas Häntä seuraamaan, kuin

tämä työaasin tamma on hidas käymään.

Sinä olet niin hidas Siionin Kuningasta

seuraamaan, että Hänen täytyy sinun hi-

tautesi tähden ajaa laiskan konin kanssa,

jota ei yksikään tällä ajalla panisi aisoihin.

Kaikki siveät huorat pilkkaavat ja naura -

vat, kurkistelevat ja viskuttelevat ja saar-

naavat keskenänsä: Laiska härkä ja pitkä

matka, huono hevonen ja huono mies,

publikaanien ja syntisten ystävä, kaikkien

villihenkien päämies.

Näin sinun Kuningastasi pilkataan si-

nun hitautesi tähden, Siionin tytär. Mutta

vaikka Hän niin huonolla hevosella ajaa,

on kuitenkin se työaasi onnellisempi

muita aaseja, jotka hopealla ja kullalla

ovat varustetut, sillä tämä työaasi saa

Kunnian Kuningasta kantaa, joka ei ole

niin kova pieksämään juhtaansa, kuin se

suuri noita, Bileam, joka pieksi juhtaansa

armottomasti. Tämä Bileamin aasi näki

kuoleman enkelin paljastetulla miekalla

seisovan, mutta sokea isäntä ei nähnyt

kuolemaa.

2. Katselkaamme nyt toiseksi, kuinka

Siionin tytär tekee, koska Kuningas tulee.

Ne murheelliset, katuvaiset ja huokaavai-

set sielut, jotka ovat ylönantaneet kaikki

maailmassa siinä toivossa, että Jeesus tu-

lee Israelin Kuninkaaksi, ja että he pää-

sevät Kristuksen kautta autuaalliseen ti-

laisuuteen, tulevat nyt iloisiksi, koska

Jeesus istuu aasintamman päällä, sillä

heillä on se usko, että Hän nyt omistaa
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valtakunnan ja tulee Kuninkaaksi heille.

Tämä autuaallinen usko tekee heitä iloi-

seksi. He alkavat nyt huutamaan: Hoosi-

anna, Daavidin Pojalle. He hajottavat ko-

reutensa tien päälle aasintamman poljet-

 tavaksi. Ja siinä uskossa he levittävät vaat-

teensa tien päälle, että Siionin Kuningas

antaa heille paremman koreuden jo täällä

maan päällä, koska he tulevat tuomareiksi

ja lautamiehiksi Messiaan valtakunnassa.

Ole nyt iloinen, Siionin tytär, koska

näet, että sinun Kuninkaasi tulee siveänä,

se on: siveydessä, alhaisuudessa ja nöy-

ryydessä. Hajoita nyt pian omanvanhurs-

kauden rääpäleet tien päälle aasintamman

poljettavaksi. Kyllä Siionin Kuningas an-

taa sinulle paremmat vaatteet, koska Hän

nyt tulee lunastamaan sinun sielusi Baa -

belin vankeudesta, ja korottamaan sinua

drottningiksi ja ulosvalituksi emännäksi, 

että sinä saat kantaa kunniankruunua ja

valkeat vaatteet, koska Hän istuttaa sinut

morsiamen istuimelle. Ja morsiamen piiat

palvelevat sinua ja panevat uudet vaatteet

sinun päällesi.

Ole nyt iloinen, Siionin tytär. Katso,

sinun Kuninkaasi tulee sinulle siveä, is-

tuen aasintamman päällä. Korota sinun

äänesi ja huuda imeväisten lasten kanssa:

Hoosianna, Daavidin Pojalle, siunattu ol-

koon se, joka tulee Herran nimeen!" Pian

pääset sinä istumaan morsiamen istui-

melle. Pian tulevat vieraat taivaasta kat-

somaan, kuinka ihana ja kaunis Jeesuksen

morsian on, jonka Hän on lunastanut

Baabelin vankeudesta omalla verellänsä.

Iloitse ja riemuitse, sinä Siionin tytär. Pian

pääset sinä Karitsan häitä pitämään Siio-

nin vuorella ja Uudessa Jerusalemissa, nyt

ja iankaikkisesti. Amen.
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