YLISTYS – MIKSI PALVOMME HÄNTÄ
Sanan perustus: Luuk. 19:29-40
29 Ja tapahtui, kun hän tuli lähelle Beetfagea ja Betaniaa, sille vuorelle, jota kutsutaan
Öljymäeksi, että hän lähetti kaksi opetuslastaan
30 sanoen: "Menkää edessä olevaan kylään, niin sinne tullessanne te löydätte sidottuna varsan,
jonka selässä ei vielä yksikään ihminen ole istunut; päästäkää se ja tuokaa tänne.
31 Ja jos joku kysyy teiltä: 'Miksi te sen päästätte?' niin sanokaa näin: 'Herra tarvitsee sitä'."
32 Ja lähetetyt menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin hän oli heille sanonut.
33 Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille: "Miksi te päästätte varsan?"
34 Niin he sanoivat: "Herra tarvitsee sitä".
35 Ja he veivät sen Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen
niiden päälle.
36 Ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle.
37 Ja kun hän jo oli lähellä, laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten
kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet,
38 sanoen: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja kunnia
korkeuksissa!"
39 Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanoivat hänelle: "Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi".
40 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".
1. Syy meidän ylistyksellemme
a. He heittivät vaatteensa varsan selkään ja istuttivat Jeesuksen niiden päälle.
b. Kansa levitti vaatteensa tielle.
c. Koko opetuslasten joukko rupesi iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä.
He ylistivät Häntä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet!
d. He sanoivat: "Siunattu olkoon hän, joka tulee, Kuningas Herran nimessä; rauha taivaassa ja
kunnia korkeuksissa!"
e. Fariseukset pyysivät Jeesusta nuhtelemaan opetuslapsiaan.
f. Jeesus sanoi heille: "Jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat".
2. Me ylistämme ja palvomme Häntä - varauksetta ja esteettä - kohottaen kätemme;
sydämemme; äänemme - antaen Hänelle kaikkemme.
Koska...
a. Hän on pelastajamme
b. Hän on vapahtajamme
c. Hän on parantajamme
d. Hän on se, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella
e. Hän on vanhurskautemme
f. Hän on suojelijamme
g. Hän on paimenemme
h. Hän on huolenpitäjämme
i. Hän on kalliomme; suojamme; kaikki kaikessa
j. Hän on herramme ja kuninkaamme

Emme voi olla vaiti Hänestä!
3. Meidän tulee julistaa se vuorten hupuilta sekä katoilta, kunnes koko maailma saa tietää!
a. Jos he saivat heiluttaa palmun oksia ja levittää vaatteita Hänen jalkojensa juureen sekä
kohottaa äänensä kiitokseen ja ylistykseen Hänen nimelleen...
b. ...kuinka paljon enemmän meidän tulisi palvoa - meidän, jotka on lunastettu Karitsan verellä ja
joilla on Pyhä Henki sisällämme auttamassa meitä ylistämään!
4. Miksi ihmiset eivät ylistä.
a. He palvovat muita asioita - palvovat idoleita
- TV:n idoleita; urheilussa; elokuvissa; omaisuutta; vatsaansa jne.
- Palvonta - tiedät mitä palvot - sitä, mille annat aikasi, huomiosi ja rahasi
- Idolien palvonta on rehottavaa 2000-luvulla
b. On aika palvoa Kuningasta! On aika ylistää Häntä! On aika antaa Hänelle kunnia!

