Toinen sunnuntai ennen paastonaikaa (Sexagesima)
Voimallisen Sanan kylvö
Pääsiäiseen on vielä noin 60 päivää. Tästä on syntynyt
pyhäpäivän latinankielinen nimi sexagesima eli kuudennenkymmenennen sunnuntai. Joulu- ja loppiaisaika
on jo jäänyt taakse, ja paastonaika ei ole vielä varsinaisesti alkanut. Olemme kirkkovuodessa eräänlaisessa
suvantovaiheessa. Sunnuntain aihe, kylväjävertaus ja
varmuus siitä, ettei Jumalan Sana palaa tyhjänä, varustavat meitä pian alkavaan paastoon.
Iisak siirtyy nälänhädän tähden filistealaisten kuninkaan Abimelekin luokse Gerariin. Siellä hän saa eräänä
vuonna kylvöstään satakertaisen sadon. Tämä on hänelle vahvistus siitä, mitä Herra oli sanonut hänelle nälänhädän alkaessa: ”Jää asumaan tähän maahan, niin minä
olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun
jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän
näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. ... Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee
siunaukseksi kaikille maailman kansoille” (1. Moos.
26:3-4).

Hän on itse Jumalan Sana, joka tuli ihmiseksi Herrassa
Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on Suuri Kylväjä, joka
kutsuu kaikkia kansoja tunnustamaan Hänet pelastavan
sanoman tuojaksi. Kivisilläkin pelloilla Hänen Sanansa
voi tuottaa - kuten Iisakille - satakertaisen sadon.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 44:2-5
Su: Jes. 55:6-11, 2. Kor. 11:21-31, Luuk. 8:4-8(-15)
Ma: 1. Kor. 3:7-15
Ti: Joh. 4:31-38 / Aam. 8:11-12
Ke: Hoos. 10:12-13 / 2. Tim. 3:14-4:5
To: Matt. 13:31-33
Pe: 1. Kor. 1:20-25 / Luuk. 9:1-6
La: Jes. 5:1-7

Virsirukous:
Henkesi Pyhän voimalla uudista meidät, Jumala.
Maailman esteet raivaa pois, niin että siemen kasvaa
vois. Kasvata meissä satoa, iäinen autuus lahjoita.
192: 7

Profeetta Jesaja vertaa Jumalan Sanaa sateeseen ja
lumeen. Ne tulevat taivaasta eivätkä palaa sinne takaisin. Ne kastelevat maan, joka hedelmöittyy, versoo ja
antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Jumalan suusta lähtevä Sana ei palaa tyhjänä vaan täyttää
sille annetun tehtävän. Se on suvereeni, kaikesta riippumaton, niin kuin Jumala itsekin (Jes. 55:6-11). Näin
siitä huolimatta, että osa siemenistä menee lintujen
suuhun, tukehtuu ohdakkeiden joukossa tai ei löydä
riittävän syvää kasvupohjaa.
Vertaus kylväjästä edellyttää taustakseen Palestiinan
vuoristoseutujen kiviset pellot, joilla ei vielä nykyäänkään voi tehokkaasti toimia uudenaikaisilla kylvökoneilla. Uuden testamentin aikaisessa pellonmuokkauksessa kylvö ja siemenen peittäminen olivat toisiaan
seuraavia työvaiheita, jolloin linnut riensivät ottamaan
osansa. Näin varsinkin siellä, missä peltoja risteilevät
polut olivat tallanneet maan tiukaksi ja siemen ei kunnolla peittynyt. Kylväjän kädestä lensi siemeniä myös
pellon laitamille, kiviraunioihin ja ohdakkeiden keskelle tai vain ohuen multakerroksen peittämälle kalliolle.
Vertaus lausuu peitetysti kuulijoille, että Kylväjä on
Herra Jeesus itse. Opetuslapsille Hän sanoo sen suoraan. He saavat tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, muille ne esitetään vertauksin. Näin siksi, että he,
vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevatkin,
eivät ymmärtäisi. Tämä on lainaus profeetta Jesajalta
(6:9-10). Jesaja saa Herralta Sebaotilta tehtäväkseen
julistaa paaduttavaa sanomaa. Nyt tämän sanan tuoja ja
saarnaaja ei ole Jesaja vaan Hän, joka antoi Jesajalle
vaikean julistustehtävän.

