Viides sunnuntai loppiaisesta
Suuri Elonkorjaaja
Viidettä samoin kuin kuudettakin sunnuntaita loppiaisesta vietetään kirkkovuoden kierrossa harvoin. Tämä
johtuu siitä, että 2. helmikuuta eli 40 päivää joulusta
(tai lähinnä sitä seuraavana sunnuntaina) vietettävä
kynttilänpäivä peittää useimmiten alleen edellisen, ja
pääsiäisjakson aloittava Septuagesima-sunnuntai jälkimmäisen. Viidentenä sunnuntaina loppiaisesta suositetaan käytettäväksi 26. ja kuudentena 25. helluntain
jälkeisen sunnuntain tekstejä. Tämän sunnuntain aihe
on Suuri elonkorjaaja. Herra Jeesus Kristus erottaa
toisistaan vehnän ja rikkaviljan suurena tilinteon päivänä.
Kansat kiirehtivät Josafatin, Herran tuomion laaksoon
niin kuin profeetta Joel ennustaa. Sinne Herra Jumala
on asettava istuimensa, siellä hän tuomitsee kaikki
kansat. Tätä varten hän antaa käskyn: Lähettäkää sirppi, elo on jo kypsää (Joel 4:12-16).
Herran enkelien kädestä taluttamana Loot pelastuu
hädin tuskin Sodoman ja Gomorran tuhosta Soarin
kaupunkiin. Se on Lootin sanojen mukaan liian mitätön
hävitettäväksi (1. Moos. 19:20). Hänen hurskautensa
on niin suuri, ettei tuomion enkeli voi tehdä mitään,
ennen kuin Loot on ehtinyt pelastautua. Hän ja hänen
tyttärensä ovat kallisarvoisia vehnänjyviä, jotka Suuri
Elonkorjaaja noutaa poikkeuksellisella tavalla turvaan.
Palvelijat kertovat isännälle, että vehnän seassa on
rikkaviljaa. Isäntä ilmoittaa heille, että vihollisen aiheuttama tihutyö eli rikkavilja erotetaan vehnästä vasta
elonkorjuun yhteydessä. Vertauksen peitetystä ilmaisusta huolimatta Herran Jeesuksen kuulijat panevat
merkille sen itsetietoisen tavan, jolla hän puhuu elonkorjuusta. Vain Jumala päättää siitä, koska Herran
päivä, suuri elonkorjuu alkaa. Nyt Herra Jeesus kuitenkin ilmoittaa sen kuuluvan Hänelle vertauksen isäntänä. Hän päättää siitä, milloin sirppi lähetetään korjaamaan satoa. Tätä tarkoittaa myös Ilmestyskirja (14:1420) kuvatessaan sitä, että valkoisen pilven päällä istuva
ihmisen kaltainen, jolla on kädessään terävä sirppi,
lähettää sirppinsä ja käyttää siinä tuomion enkeleitä.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 37:1-6
Su: Hes. 33:10-16, Kol. 3:12-17, Matt. 13:24-30
Ma: 1. Kor. 1:10-18
Ti: Matt. 13:31-33
Ke: Jes. 30:12-18
To: Mark. 4:26-29
Pe: Ef. 4:14-16
La: Ps. 56:11-14

Virsirukous:
Eloa kypsyy korjuuseen, lyhyt on toiminnan hetki.
Turmion suureen synkkyyteen rientävi ihmisten retki.
Kristusta jos ei tunneta, kuljetaan ilman toivoa
kolkkoa kuolemaa kohti.
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