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Tänään on Kristuksen kuninkuuden juhla.  Hänen valtansa ei todellakaan ole tästä maailmasta! Evankeliumi 
puhuu meille itse asiassa hyvin heikosta ihmisestä, jolta on riistetty kaikki, köyhästä, jonka elämä on täysin 
muiden ihmisten varassa.  Kuinka kukaan pystyisi ajattelemaan, että sellaisessa tilassa oleva ihminen voisi 
olla minkäänlainen kuningas? Hänellä ei näytä olevan mitään vallan merkkejä.  Meidän maailmassamme 
otetaan huomion vain se, miltä kaikki näyttää.  Miten voimme luottaa sellaiseen mieheen, joka näyttäytyy 
aivan vallan ja voiman vastakohdalta? Jopa ryövärit pilkkaavat häntä jopa niin, että 
kuolemaantuomittuinakin he heittävät kaiken syyn hänen niskoilleen: ”Pelasta itsesi”! Me katsomme usein 
niihin, jotka ovat vahvoja.  Me liehittelemme heitä ja tunnemme heidät helposti, vaikka emme ehkä tuntisi 
naapuriamme, koska uskomme, että ne, joilla on valtaa, antavat meille suojaa, menestystä, turvallisuutta, 
tunnustusta ja itsetuntoa.  Tämän vuoksi Jeesuksen kaltaiset eivät tyydytä meitä.  Sen sijaan välttelemme 
häntä, koska hän muistuttaa meitä omasta hauraasta ihmisyydestämme.  Miten hän voisi olla kuningas? 
Minkä kuningas? Hänhän herättää korkeintaan hieman sääliä.  Kaikesta huolimatta tama vanki sanoo 
Pilatukselle: “ Itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän 
maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua." Tämä mies, 
jonka ylimieliset ja väkivaltaiset pikkuruhtinaat ovat lyöneet ja jota kansa vaatii vasten hänen kasvojaan 
tuomittavaksi kuolemaan, kysyy kuninkuuttaan.  Tämän maailman kuninkaat haluavat tulla palveltaviksi, ei 
palvelemaan.  He haluavat vaatia eivätkä antaa.  He haluavat määrätä ja puhua toisten yläpuolelta.  Eivät he 
halua kuunnella ketään.  He haluavat tulla hyvin kohdelluiksi, mutta he eivät tiedä, mitten tehdä hyvää 
toisille.  He haluavat olla oikeassa eivätkä he koskaan halua muuttua.  He haluavat käskeä eivätkä totella 
ketään.  He asettavat ehtoja ja raivostuvat, jos niitä ei noudateta.  He haluavat päästä eroon niistä, joiden 
he ajattelevat olevan vihollisia tai joista he eivät pidä.  Tämän maailman kuninkaat haluavat tulla 
rakastetuksi, mutta he eivät halua nöyrtyä tullakseen sellaisiksi.  He jäävät yksin, koska he päätyvät lopulta 
pelkäämään muita.  He ympäröivät itsensä apulaisilla ja esineillä, mutta heillä ei ole ystäviä.  Jopa Jeesus 
joutui kiusaukseen tulla sellaiseksi kuninkaaksi.  Pahuus halusi sitoa hänet asioiden ja tavaroiden 
kuluttamiseen  sekä asettamaan hänen omat päämääränsä kaiken, jopa Jumalan sanan edelle.  ”Kaiken 
tämän minä annan sinulle, jos kumarrat minua”, perkele sanoi Jeesukselle autiomaassa.  Jeesusta ei voi 
ostaa rahalla.  Hän ei myöskään tee kompromisseja.  Hän kieltäytyy palvelemasta tämän maailman 
hallitsijoita.  ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta”, hän sanoo Pilatukselle.  Jeesus on kuningas, 
koska hän palvelee ja rakastaa.  Hän on kuningas, koska todellisuudessa vain rakkaus hallitsee.  Vain 
rakkaudella on todellinen valta luomakuntaan.  Vain rakkaus voi ymmärtää luomakuntaa eikä rakkaus pilaa 
sitä.  Hän on kuningas, koska hän on poika.  Hän ei ole kuningas kaiken yläpuolella ja kaikkia vastaan, vaan 
kaikkien kanssa ja kaikkien puolesta.  Hän on kuningas, koska mikään ei voi vastustaa rakkautta.  Ja juuri 
tästä syystä hän on alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan.  Hänen 
rakkaudesta nouseva valtansa on ainoa, joka merkitsee ja kestää.  Juuri tästä syystä se on voimakkainta 
maailman kaikkiin voimiin verrattuna.  Tästä syystä hän on maailmankaikkeuden kuningas.  Hän kehottaa 
myös meitä luottamaan rakastamisen voimaan.  Se kehottaa meitä liittämään rakkauden tunteisiimme, 
järkeemme ja sydämeemme.  Hän kehottaa meitä olemaan antamatta periksi pelon edessä tai 
ajattelemaan, että tämä kaikki on liian vähän ja pientä.  Jeesus, joka on sydämeltään nöyrä, on kuningas, 
jotta me heikot ja vajavaiset ja pienet, voimme kukistaa pahan, joka on kaiken elämän ja rakkauden 
vihollinen.  Mekin voimme olla hänen.  Hänen valtansa ulottuu koko maailmaan meidän sydäntemme 
kautta.  Ne, jotka eivät halua kuulua Herralle, päätyvät lopulta niiden kuninkaiden orjiksi, jotka 
viekoittelevat vallalla ja miekalla.  Hänelle kuuluminen on kaunista ja suloista, koska hänen rakkauden 
valtakunnassaan kaikki on meidän vailla rajoituksia: ”Rakasta ja tee mitä tahdot”.  Rakkauden voima, kuten 
profeetta Daniel sanoo, kestää iankaikkisesti eikä koskaan häviä.  Kaikki tämän maailman kuninkaat 
häviävät ja liukuvat pois juuri kuten heidän valtansakin.  He näyttäytyvät katalina, langenneina, röyhkeinä ja 
riippuvaisina.  Jumalan valtakunta ei koskaan häviä.  Jumala, maailmankaikkeuden kuningas, tule pian ja 
kuivaa miesten ja naisten kyyneleet.  Päästä heidät pahasta, vihasta, väkivallasta ja sodasta.  Tulkoon sinun 
rauhan ja oikeuden valtakuntasi pian.  Opeta meitä kuulumaan sinulle, olemaan pelkäämättä, olemaan 
vahvoja ja rakakudessa vapaita, juuri niin heikkoja kuin olemme, juuri niin heikkoja kuin sinä olet, Herra.  



Sinä, joka olet heikko, olet kuningas ja olet voittanut pahan.  Sinun on kunnia ja voima iankaikkisesta 
iankaikkiseen. Amen   


