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Sitä saattoi ajatella, että sotilasparaatit ja ylipäätään sotavoimien esittely olivat ajan kuvia 
menneisyydestä. Tänään sitä toivoisi, että olisipa kyse vain viattomasta kulkueesta. Suuren voiman 
ihailu ja sen käyttäminen on aina ollut osa ihmisen epäonnista historiaa. 

Profeetta Sakarjan kirja (Sak. 9:9–10) kertoo kuninkaasta, joka ratsastaa aasilla. Tuo kuningas ei ole 
vallantavoittelija eikä turvaudu väkivaltaan. Ja juuri siksi tämä kuningas ”tuhoaa sotavaunut” ja 
”lyö sotajouset rikki”. Hänen aasinsa on symboli siitä, mikä oli ihmisten silmissä väheksyttyä ja 
kuninkaalta täysin odottamatonta.  

Päivän evankeliumissa suuri kansanjoukko saapui aasilla ratsastavaa Jeesusta vastaan Jerusalemin 
porteille. He olivat saaneet tiedon Lasaruksen kuolleista heräämisestä. Moni saattoi odottaa 
suurta ja kenties poliittistakin kansanjohtajaa. Myös fariseukset päivittelivät kuinka ”maailma 
juoksee hänen perässään”. Vähänpä kukaan osasi arvata mistä paraatista ja kenestä nyt oli 
kysymys. 

Tänä päivänä me tarvitsemme kipeästi tuota hieman erikoistakin rauhan symbolia eli aasia. Mikä 
näennäisesti vaatimatonta on merkityksellistä. Elämän pienissä ja arkisissa asioissa, teekupin 
äärellä ruokapöydässä sekä ihmisten kohtaamisissa maailma muuttuu paremmaksi joka päivä. 
Kunpa se vain riittäisi. 

Yksi arkinen asia on lukutaito. Suomessa lukutaidon osaaminen on vahvaa jo peruskoulutuksen 
vuoksi. Kun Mikael Agricola käänsi Uuden testamentin suomeksi, hän loi perustan suomen 
kirjakielelle ja lukutaidolle (Mikael Agricolan päivä, 9.4). Moni saattaa mieltää lukutaidon itsestään 
selväksi tosiasiaksi. Lukutaidon edistäminen on kuitenkin pitkäkestoista työtä, jonka tulokset 
muuttavat maailmaa. Lukutaidon vahvistuminen edistää demokratiaa, rauhaa ja tasa-arvoa 
maailmassa. 

------------------------------------------------------- 

Myös kreikkalaiset saapuivat tapaamaan Jeesusta pääsiäisjuhlan yhteydessä. Tästä innostuneena 
Jeesus puhui kuolevasta vehnänjyvästä, joka tuottaa runsaan sadon. Pienellä vehnänjyvällä Jeesus 
viittaa kuolemaansa, jonka vaikutukset ulottuivat kaikille kansoille eikä vain juutalaisille.  

Hyvä uutinen ei rajoitu vain omalle väelle, muuten ihminen rajoittaisi Jumalan valtakuntaa ja 
väheksyisi Jeesuksen kuoleman merkitystä. Vapauden ulottaminen kaikille ja tämän hyväksyminen 
oli silloin tällöin vaikeaa ensimmäisille kristityille. Sitä se on joskus ollut myös myöhemmille 



sukupolville. Raamatun tekstit antavat useita välähdyksiä, miten sanoma vapaudesta kuuluu 
kaikille. Niihin meidän on hyvä tarttua! 

Ihminen kääntyy helposti sisäänpäin, kun ihmisyys näyttää synkimmät puolensa. Hyvä uutinen 
kuitenkin yhdistää ihmisiä. Sitä ei voi kukaan yksinoikeudella hallita. Uskon ja vapauden tulisi 
ylittää ihmisiä erottavat raja-aidat, kuten kansalaisuus tai erilainen elämäntilanne. 

------------------------------------------------------- 

Aasi ja kuoleva vehnänjyvä ovat inhimillisin silmin vaatimattomia ja odottamattomia asioita. 
Kuitenkin juuri niitä eli rauhaa ja hyväksyntää maailma nyt kipeästi tarvitsee. Myös Paavali puhuu 
tuosta ratsastajasta ja samalla muistuttaa, kuinka jokaisen on hyvä seurata hänen esimerkkiään 
toisen parhaan huomioimisesta (UT2020): ”Tavoitelkaa samaa kuin Kristus Jeesus: Jumalan osan 
hän täytti, muttei tarttunut oikeuteensa olla Jumalan vertainen (Fil. 2:5–6).” 
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