Kolmas paastonajan sunnuntai
(Oculi)

Herra taas itsensä pimeyden Ruhtinaan ja hänen apurinsa. Hän on valmis antamaan henkensä lunnaiksi
kaikkien edestä.

Taistelu pimeyden valtoja vastaan
Paastonaikana seuraamme Herran Jeesuksen taistelua
pimeyden valtoja vastaan. Siitä kertoo myös tämän
pyhäpäivän aihe. Siellä, minne Kristus tulee, heräävät
riivaajat ja yrittävät vahingoittaa Häntä Vapahtaja
kukistaa ne kuitenkin mahtisanallaan. Siksi Hän on
hurskaiden turva, jotka tämän sunnuntain psalmin latinalaisen alkusanan mukaisesti sanovat: ”Minun silmäni
(oculi) katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta.” (Ps. 21:15)
Daavid haluaa ryhtyä taisteluun filistealaista jättiläistä
Goljatia vastaan, joka halventaa Israelin sotajoukkoa.
Kuningas Saul ei katso Daavidilla olevan mitään mahdollisuuksia. Silloin Daavid kertoo kukistaneensa karhun ja leijonan. Leijonaakin hän on tarttunut parrasta ja
lyönyt sen hengiltä. Tällaisen Herraan Sebaotiin luottavan, pelottoman nuorukaisen edessä Goljat kukistuu.
Oman ylivertaisuutensa sokaisemana hän aliarvioi
vastustajansa, joka lyö hänet kuoliaaksi hänen omalla
miekallaan (1. Sam. 17).

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 25:11-20
Su: Sak. 3:1-5, Ef. 5:1-10, Luuk. 11:14-23(-26)
Ma: Ilm. 3:14-19
Ti: Joh. 12:37-43 / Jer. 26:8-15
Ke: Jer. 26:12-16 / Kol. 1:24-29
To: Joh. 8:42-51
Pe: 1. Joh. 5:18-20 / Luuk. 4:31-37
La: Jer. 7:23-26

Virsirukous:
Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on, emme
kauhistu vastustajaamme. Viha vaikka on vastaamme
sammumaton, niin me turvaamme puolustajaamme.
Vaikka kaita on tie ja se taisteluun vie, meille Jeesus on
turva ja kilpi. Siis me uskossa vaan käymme taistelemaan. Pyhä on tämä tie, pois jo vilppi.
310: 1

Profeetta Sakarja rohkaisee Babylonian pakkosiirtolaisuudesta palanneita Jerusalemin temppelin uudelleen
rakentajia. Ylipappi Joosua (heprean Jeesus-nimen
muoto) seisoo Herran enkelin edessä ja Saatana, syyttäjä, Joosuan oikealla puolella. Enkeli sanoo: ”Herra
nuhtelee sinua, Saatana! Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta
temmattu kekäle?”
Nuhtelu tarkoittaa tässä Jumalan väkevää asioihin
puuttumista: Hän itse on ottava pois tämän maan synnin yhdessä hetkessä. Sen ansiosta Saatanalle ei jää
enää aihetta syytökseen. Kansan syntejä kuvaavat likaiset vaatteet otetaan Joosualta ja hänet puetaan juhlavaatteisiin. Ylipappi Joosua ja hänen virkatoverinsa
ovat ennusmerkkejä tulevasta Jumalan palvelijasta,
Uudesta Versosta eli Ihmiseksi tulevasta Jumalan Pojasta (Sak. 3).
Herra Jeesus tulee Kapernaumin synagogaan. Siellä on
riivaajan, saastaisen hengen vaivaama mies. Tämä
alkaa huutaa kovalla äänellä: Mitä sinä meistä tahdot,
Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä! Riivattu tietää terveitä paremmin, kuka Nasaretin Jeesus
todellisuudessa on. Paljastamalla sen hän haluaa vahingoittaa Herraa Kristusta.
Samoin kuin Sakarjan näyssä Herra Jeesuskin nuhtelee
riivaajaa: ”Vaikene ja lähde hänestä”. Riivaaja ei voi
muuta kuin väistyä Väkevämpänsä edestä. Se joutuu
jättämään saaliinsa niin kuin leijona ja karhu Daavidin
laumasta siepatun lampaan. Daavid kukistaa Goljatin,

