Neljäs paastonajan sunnuntai
(Laetare)

jää yksin, vaan tuottaa runsaan sadon, Herra Jeesus
muuttaa siunauksellaan pienen suureksi.

Viisi leipää ja kaksi kalaa
Tämän sunnuntain myötä olemme saavuttaneet paastonajan puolivälin. Sitä on siksi pidetty vanhastaan
eräänlaisena levähdyspaikkana, jossa voidaan jo iloita
taakse jääneestä paastotaipaleesta ja kerätä voimia
edessä olevaa aikaa varten. Tästä kertoo myös pyhäpäivän, Jes. 66:10:stä otettu latinankielinen nimi: Laetare, Iloitkaa (Jerusalemin kanssa). Tämä sunnuntai on
lisäksi Herran ruumiin juhla keskellä paastoa. Se muistuttaa, että vain Hän antaa elämän leivän sielun ja ruumiin ravinnoksi.
Jumala lähettää profeetta Elian Sarpatin leskivaimon
elätettäväksi pitkän nälänhädän loppuajaksi. Elia pyytää vaimolta ensin vettä ja sitten palan leipää Vaimon
usko joutuu kovalle koetukselle: Uskoako Elian lupausta siitä, että jauhoruukku ei tyhjene eikä öljypullo
ehdy, vai tehdäkö loppujauhoista leipää vain itselle ja
pojalle. Vaimo uskoo Jumalan miehen sanaan ja tuo
ensiksi leipäsen Elialle ja syö vasta sitten yhdessä poikansa kanssa. Ihme tapahtuu: jauhot eivät lopu ruukusta eikö öljy pullosta. Näin Jumala ruokkii profeettansa
ja hänen hyväntekijänsä nälänhädän aikana (1. Kun.
17:7-15).

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 84:6-10, 13
Su: 5. Moos. 8:2-3, 1. Kor. 10:1-6(/-12), Joh. 6:1-15
Ma: 1. Piet. 2:1-3
Ti: Joh. 6:24-35 / 2. Kor. 2:14-17
Ke: Aam. 8:11-12 / Room. 6:19-23
To: Joh. 6:48-58
Pe: 1. Kor. 10:16-17 / Ps. 122:1-9
La: Jes. 55:1-3

Virsirukous:
Leipää pelloilta maan ruumiin ruoaksi saamme.
Nälästä varjele, Herramme, siunaa kylväjät maamme.
Leipää taivaasta tuot, meille itsesi annat.
Sanasta elämän voimaa jaat, halki kuoleman kannat.
Leipää taivaasta jaa, Kristus, lihaksi tullut!
Kuuluta kauttamme kaikille: Riemuvuosi on tullut!
59: 1, 2, 5

Myös Elian oppilas, profeetta Elisa, auttaa ihmeellisesti
sataa miestä saamaan ruokaa. Eräs mies tuo hänelle
kaksikymmentä ohraista uutisleipää. Elisa käskee palvelijansa antamaan ne miehille. Tämä ei kuitenkaan
usko leipien riittävän niin monelle. Niitä jää jopa yli
miesten tarpeen kuten Herra oli sanonut profeetan
suulla (2. Kun. 4:42-44).
Herran Jeesuksen ja hänen oppilaittensa ympärille
kokoontuu paljon kansaa, viisituhatta miestä, lisäksi
vaimot ja lapset, Genesaretinjärven rannalle. Kaikille
tulee nälkä pitkien seurojen kuluessa. Herra Jeesus
kysyy arvoituksellisesti Filippukselta, läheisen Betesdan kaupungin kasvatilta: ”Mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen?” Filippuksen mielestä
ei edes kahdensadan denarin leivät riittäisi. Andreas
puolestaan kertoo anteeksipyydellen, että eräällä pojalla on eväinään viisi leipää ja kaksi kalaa. Aikuisen
miehen ateriaksi tarvittiin normaalisti kolme leipää
(vrt. Luuk. 11:5).
Opetuslapset saavat - naurettavista ehdotuksistaan
huolimatta - Mestariltaan selvän käskyn ohjata kansa
syömään. Herra Kristus ottaa pojan leivät ja kalat,
siunaa ja jakaa ne. Niistä jäi tähteeksi kaksitoista korillista palasia. Poika oli valmis luopumaan omastaan ja
uhrautumaan siten toisten hyväksi. Herra Jeesus Kristus, Jumala ja Ihminen, siunaa uhriksi annetun tuhatkertaisesti. Samoin kuin maahan putoava vehnänjyvä ei

