Viides paastonajan sunnuntai
(Judica)

rientävät kaikki vieraat kansat liput hulmuten kohti
Golgatan kalliota päästäkseen siellä osallisiksi
luvatusta siunauksesta.

Alttiiksi annettu Kristus

Tänä sunnuntaina ristiriita Vapahtajan ja Hänen
vastustajiensa välillä saavuttaa ennakoivan
lakipisteensä. Paastonaika käy yhä
tummasävyisemmäksi. Pyhäpäivän latinankielinen
nimi Judica, Tuomitse tai Auta minut oikeuteeni (Ps.
43:1) on kuin Herran Jeesuksen suusta kuultava
rukoushuokaus, joka jatkuu: ”Ja aja asiaani jumalatonta
kansaa vastaan, sillä sinä olet minun Jumalani, minun
linnani”.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 43:2-5
Su: 1. Moos. 22:1-13, Hepr. 9:11-15, Joh. 11:47-53
Ma: Ef. 2:12-16
Ti: Matt. 21:23-27 / Valit. 1:12
Ke: Jes. 65:1-2 / Joh. 8:46-59
To: Mark. 12:1-12 / Dan. 6:14-24
Pe: 1. Piet. 2:4-9 / Matt. 21:33-43
La: Jes. 29:13-16

Virsirukous:
Herra Sebaot ilmestyy Abrahamille Mamren
tammistossa päivän ollessa kuumimmillaan. Hän näkee
kolmen miehen lähestyvän, juoksee heitä vastaan ja
yhtä puhutellen pyytää miehiä vieraakseen. Abraham
kestitsee vieraansa ja saa heistä yhdeltä ihanan
lupauksen: Lapsettomuuttaan sureva Saara on saava
vuoden perästä pojan. Abraham saa näin varmuuden
siitä, että kaikki kansat tulevat saamaan siunauksen
hänen nimessään Jumalan lupauksen mukaisesti. Siksi
hän nauraa suuren riemun täyttämänä. Häntä huvittanee
myös oma erehdyksensä. Hän oli otaksunut Jumalan
lupauksen toteutuvan Ismaelissa. Jumalan ihmetyön
herättämän hämmästelevän ilon takia Abraham antaa
Lupauksen lapselle nimeksi Iisak: hän nauraa (1. Moos.
17:15 - 18:15).
Dareios, Persian ja Meedian kuningas, asettaa Danielin
suuren valtakuntansa kaikkien 120 satraapin eli
maaherran ylivalvojaksi. Danielin moitteeton
viranhoito ja sen mukainen väärinkäytösten vastainen
toiminta ärsyttävät satraappeja. Juonikkaasti
menetellen he saavat Danielin kiinni kuninkaan
uskontoasetuksen rikkomisesta. Vastoin tahtoaan
Dareioksen on heitettävä Daniel leijonien luolaan.
Jumalan enkeli sulkee kuitenkin leijonien kidat.
Afrahat Persialainen Viisas välittää meille Raamatun
ulkopuolista tulkintaperinnettä kertomalla, että
Danielin rukoillessa luolassa myös leijonat panivat
käpälänsä rukousasentoon (Dan. 6).
Herra Jeesus kertoo vertauksen isännästä, joka joutuu
vaikeuksiin röyhkeiden vuokraviljelijöidensä kanssa.
Vapahtaja antaa Jesajan (luku 5) kielikuvaa käyttäen
kuulijoidensa ymmärtää, että isäntä on Jumala eli
Hänen Isänsä. Hän itse on se perillinen, jonka
vuokraajat eli ylipapit ja fariseukset tappavat ja
heittävät viinitarhan ulkopuolelle. Hän on se kivi, jonka
rakentajat hylkäsivät, mutta josta kuitenkin tulee
kulmakivi, pelastuksen peruskallio. Hän ilmoittaa
lisäksi olevansa se Herra, joka ilmestyi Abrahamille
Mamren tammistossa. Hänen tulemistaan myös
Abraham oli iloiten, suorastaan nauraen odottanut.
Jumalan Abrahamille antaman lupauksen mukaisesti

Oi Jeesus, lähde autuuden, mun elämäni iäinen,
sä kärsit ristinkuoleman mun edestäni katkeran.
Sä kärsit kaiken vaivani, mun tuskani ja haavani,
kun sinut, Jeesus, ruoskittiin ja puolestani tuomittiin.
Näin täytit, Jeesus, raskaan työs. Nyt kääntynyt on
meihin myös ristisi uhrin siunaus ja Isän armo,
rakkaus.
79: 1, 2, 8

