Palmusunnuntai
(Dominica Palmarum)
Kunnian kuningas vehnänjyvän tiellä
Palmusunnuntai kertaa ensimmäisen adventtisunnuntain sanomaa. Betaniassa voideltu Herra Jeesus ratsastaa Jerusalemiin vehnänjyvän tietä, kohti kärsimystä ja
kuolemaa. Niiden rujot merkit muuttuvatkin Ihmisen
Pojan kuuliaisuudesta ja verenhiestä toivon, voiton ja
pelastuksen riemun viireiksi yhdessä palmunlehvien
kanssa.
Kuningas Saulin sotajoukon menestys filistealaisia
vastaan ja etenkin Daavidin voitto Goljatista sytyttävät
Israelin naiset tulemaan heitä vastaan laulaen, tanssien
ja soittimia lyöden. Heidän laulunsa kertosäe antaa
Saulille kunnian tuhansien, mutta Daavidille kymmenientuhansien vihollisten kaatamisesta. Se herättää
Saulissa kateuden ja pelon Daavidia kohtaan. Hän
pelkää menettävänsä ei vain kansansa suosion vaan
myös kuninkuutensa Daavidille. Siksi Saul yrittää
raivata Daavidin tieltään siinä onnistumatta (1. Sam.
18:6-16).
Vehnänjyvä kantaa itsessään puhkeamistaan odottavan
korren ja täyden tähkän, joka tuottaa satoa kolmekymmen-, kuusikymmen- ja jopa satakertaisesti. Korsi ja
tähkä voivat kasvaa kuitenkin vain siten, että vehnänjyvä itse putoaa mahan ja kuolee. Jos se jää itsekseen,
laarin tai viljasäkin pohjalle, ei se tuota satoa.
Betanian kodissa Maria voitelee Herran Jeesuksen jalat
kallisarvoisella nardusöljyllä. Tämän hän tekee - niin
kuin Vapahtaja itse ilmoittaa - Hänen hautaamistaan
varten (Joh. 12:7). Suuri Vehnänjyvä valmistautuu
laskeutumaan tuonelan syvimpään peltoon tuottaakseen
loputtomasti satoa kaikissa niissä, jotka ovat valmiita
kulkemaan Hänen seurassaan vehnänjyvän tietä.
Ylipappi Kaifas on harkitseva, lähitavoitteet tarkoin
punnitseva reaalipoliitikko. Hän haluaa varjella kansansa rajoitettua itsehallintoa roomalaisen miehitysvallan ja vastarintaliikkeiden puristuksessa. Muita suuren
neuvoston jäseniä opastaen hän sanoo: ”Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on
teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon?”
(Joh. 11:50). Hän lienee pelännyt sitä, että Herran Jeesuksen esteetön toiminta vaarantaa Jerusalemin temppelin ja koko Israelin kansan olemassaolon. Hänen
päätöksensä Jeesuksen surmaamisesta muuttuu ennustukseksi Kunnian kuninkaan laskeutumisesta vehnänjyvän tielle Jumalan suuressa pelastussuunnitelmassa.
Näin alkaa hiljainen viikko. Näin lähtee Marian Poika
ja Jumalan Poika kohti ikuisesti kestävää kuninkuutta.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 22:2-6
Su: Sak. 9:9-10, Fil. 2:5-11, Joh. 12:12-24
Ma: 2. Kor. 2:14-17
Ti: Joh. 12:1-8
Ke: Jes. 50:5-10 / 2. Tess. 3:1-5
To: Matt. 21:14-22
Pe: Hepr. 7:24-27 / Joh. 11:47-57
La: Jer. 11:18-20

Virsirukous:
Ken tahtoo käydä Herran askelissa, ken tahtoo käydä
Herran askelissa, käy tietä vehnänsiemenen: kuin siemen hänkin kuolee, kuin siemen hänkin kuolee.
Niin toisen täytyy kuolla toisen tähden, niin toisen
täytyy kuolla toisen tähden, ja siemen muuttuu leiväksi. Ja toinen ruokkii toista, ja toinen ruokkii toista.
Sen tien on Herra käynyt loppuun saakka, sen tien on
Herra käynyt loppuun saakka, ja nyt hän meille kaikille on elämä ja autuus, on elämä ja autuus.
61: 1,4,5

