Kolmas sunnuntai loppiaisesta
Vihollisuuden muuri murtuu
Loppiaisajan keskeinen aihe, Jumalan ilmestyminen
Herrassa Jeesuksessa, kohtaa tänä sunnuntaina muurin,
joka erottaa toisistaan Valitun kansan ja pakanakansat.
Usko Herraan Kristukseen murtaa sen ja avaa myös
vieraille kansoille mahdollisuuden päästä osallisiksi
Jumalan valmistamasta pelastuksesta.
Abraham lähtee Herran käskystä Kaldean Urista, kaukaa Kaksoisvirtainmaasta, isänsä kodista ja suvusta,
perheensä ja palvelusväkensä kanssa kohti Jumalan
lupaamaa maata tietämättä, minne hän on tuleva. Hän
uskoo kuitenkin vielä kerran Herran sanan mukaisesti
tulevansa suuren kansan kantaisäksi ja siunaukseksi
kaikille kansoille.
Spitalia sairastava syyrialainen sotapäällikkö, Naaman,
saa orjaksi joutuneelta israelilaistytöltä tiedon profeetta
Elisasta ja lähtee kuninkaansa suosituksesta matkalle
hänen luokseen. Israelin kuningas epäilee syyrialaisten
etsivän riidan aihetta, mutta profeetta Elisa kutsuu
Naamanin luokseen. Elisa ei kuitenkaan pyydä vierasta
edes sisälle taloonsa, vaan käskee hänen mennä peseytymään Jordanissa seitsemän kertaa. Tuohtuneena
saamastaan kohtelusta Naaman on aikeissa lähteä paluumatkalle. Palvelijansa taivuttelusta hän kuitenkin
toimii profeetan sanan mukaan ja parantuu taudistaan.
Naamanin sydämessä syntyy uusi usko: ”Nyt tiedän,
ettei Jumalaa ole missään muualla kuin Israelissa.” (2.
Kun. 5)
Roomalainen sadanpäällikkö, vihatun miehitysvallan
edustaja, tulee Kapernaumissa Herran Jeesuksen luokse
ja pyytää Häntä parantamaan halvaantuneen, kovien
tuskien vaivaaman palvelijansa. Jeesus ilmoittaa lähtevänsä hänen kotiinsa. Sadanpäällikkö ei pidä itseään
sellaisen huomaavaisuuden arvoisena, vaan pyytää
Kristusta vain lausumaan parantavan sanansa. Herra
Jeesus hämmästelee kuulemaansa: Hän ei ole vielä
kenelläkään oman kansansa jäsenellä tavannut sellaista
uskoa kuin tällä roomalaisella upseerilla. Miehellä on
Abrahamin usko, luja luottamus siihen, että Herra Kristus haluaa ja kykenee auttamaan kaikkia, jotka kääntyvät hädässään hänen puoleensa Siksi Herra Jeesus
lausuu sadanpäällikölle: ”Mene. Tapahtukoon sinulle
niin kuin uskot.” Palvelija parani sillä hetkellä.
Usko Herraan Jeesukseen, Jumalan valitsemaan Pelastajaan, murtaa näin Israelia ja vieraita kansoja erottavan
vihollisuuden muurin ja avaa niille pääsyn lopunajalliselle juhla-aterialle yhdessä Israelin patriarkkojen
kanssa.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 102: 16-23
Su: 5. Moos. 10:17-21, Room. 12:17-21, Matt. 8:5-13
Ma: Hepr. 11:1-10
Ti: Joh. 4:27-30,39-42 / Jes. 44:6-8
Ke: Jes. 30:18-21 / Gal. 2:19-20
To: Mark. 1:29-39 / 2. Kun. 5:1-15
Pe: 2. Kor. 1:3-7 / Matt. 8:14-17
La: 5. Moos. 32:36-39
Virsirukous:
Ah, kuinka autuasta on Herraa katsella, elämän ruhtinasta iäti ihailla,
kun päästään taivaan saliin luo apostolien ja marttyyrien pariin luo patriarkkojen.
He meidät tunnustavat rakkaiksi veljikseen ja kanssaan
johdattavat yhteiseen autuuteen.
Me kaikki riemuissamme kiitämme Kristusta, me kaikki kumarramme taivaista paimenta.
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