Viides pääsiäisajan sunnuntai
(Cantate)
Jumalan pelastavat kasvot
”Laulakaa (latinaksi Cantate) Herralle uusi laulu! Hän
on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä,
hänen pyhä voimansa on tuonut voiton.” Näin kehottaa
tämän sunnuntain psalmi 98 ja kutsuu kaikkia tulemaan
osalliseksi pääsiäisen valloittavasta riemusta. Herra
Kristus ilmoittaa lähettävänsä ylösnousemuksensa
jälkeen oppilailleen Puolustajan, Pyhän Hengen. Henki
jatkaa saumattomasti Herran työtä ja kirkastaa meille
Hänessä Jumalan pelastavat kasvot.
Profeetat Sakarja (13:l) ja Hesekiel (47:1-12) ennustavat, että Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille
puhkeaa ihmeellinen lähde. Siitä muodostuu valtava
elämän virta, joka levittää siunauksen koko maailmaan.
Tähän sykähdyttävään aiheeseen liittyen Herra Jeesus
ilmoittaa Häneen uskovien sisimmästä kumpuavan
elävän veden virrat (Joh. 7:37). Tällä Hän tarkoittaa
Henkeä, jonka Häneen uskovat tulevat saamaan (7:39).
Elämän vesi on jo nyt juotavissa. Henki kutsuu kaikkia
juomaan tyhjentymättömästä lähteestä, joka on Herra
Jeesus Kristus.
Kalliosta vettä saanut Israelin kansa (2. Moos. 17)
lankeaa uskottomuuteen Herralle ja alkaa palvoa sonnipatsasta (2. Moos. 32). Tässä tilanteessa Mooses
asettuu puolustamaan heitä. Pyyhkiköön Jumala pois
hänet kirjastaan, jos kansa ei saa anteeksi lankeemustaan. Jumala sanoo vaativansa kerran syylliset tilille.
Moosekselle Hän antaa tehtäväksi johtaa kansa luvattuun maahan. Jumala itse ei kuitenkaan tule kulkemaan
Mooseksen edellä vaan Hänen enkelinsä eli lähettiläänsä on sen tekevä (2. Moos. 32:33-34).
Mooses ryhtyy puhumaan kansansa puolesta tavattomalla sitkeydellä ja rohkeudella ja suorastaan taivuttelee Jumalan ilmoittamaan itsensä ja siten armahtamaan
kansansa: ”Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois” (2. Moos.
33:15, vk). Mooseksen hellittämättömän esirukouksen
ansiosta ja siksi, että Jumala sanoo tuntevansa hänet
nimeltä, Jumala ilmoittaa itsensä Moosekselle. Hän
antaa kirkkautensa kulkea Mooseksen ohitse, huutaa
hänelle nimensä Jahve ja sanoo: ”Minä annan anteeksi
kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon” (2. Moos.
33:19). Näin Jumala osoittaa olevansa kaikkivaltias.
Hän itse päättää siitä, kenet hän armahtaa. Kukaan ei
voi nähdä Jumalan kasvoja kuolematta. Mooses asettuu
kansansa puolustajaksi Jumalan kaikkivaltiaan mahdin
ja israelilaisten väliin. Hän ainoana Vanhassa liitossa
puheli Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin niin kuin
ihminen puhuu toiselle ihmiselle (2. Moos. 33:11).
Jumalan pyhyyden edessä Israelin kansan synti paljas-

tuu alastomana. Mooseksen esirukous taivuttaa Herran
Sebaotin armahtamaan rikkonutta kansaa.
Herra Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumalan nimi,
Jumalan kasvot ja Jumalan ylivertainen mahdikkuus ja
kirkkaus. Kun ne Siinailla ruumiillistuivat lain tauluissa, ovat ne nyt ruumiillistuneet eli inkarnoituneet Nasaretin Jeesuksessa. Vasta sitten kun Hänet on ylennetty,
korotettu ristille eli kirkastettu, kun hän on osoittautunut Jumalan ja Marian Pojaksi, Ristiinnaulituksi ja
Ylösnousseeksi, paljastaa Pyhä Henki Jumalan koko
nimen maailmalle. Tästä seuraa nyt niin kuin Siinaillakin synnin paljastuminen syvine juurineen, ja samalla
yli koko maanpiirin virtaavan armahduksen lähteen
puhkeaminen. Mooses sai nähdä Jumalan ohi kulkevan
kirkkauden vain Hänen kätensä varjostamana, me
saamme katsella Jumalan kirkkautta Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa kasvoista kasvoihin.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 98:2-9
Su: Jes. 63:7-9, Jaak. 1:17-21, Joh. 16:4-11
Ma: Room. 8:9-11
Ti: Joh. 17:6-8 / Sak. 13:1
Ke: Jes. 32:15-20 / 1. Joh. 4:11-16
To: Joh. 14:1-7 / 2. Moos. 33:12-23
Pe: Hepr. 11:2,13-17 / Joh. 15:10-17
La: Jes. 4:2-6 / 1. Joh. 3:19-24

Virsirukous:
Jumala on läsnä, häntä rukoilkaamme, pyhyydessä
palvokaamme. Hän on keskellämme, sydän vaientukoon, kaikki meissä kumartukoon.
Ihminen, Kristuksen katseen alle vaivu, pyhän eteen
taivu.
Sydämeni avaa, ota majaksesi, temppeliksi Hengellesi,
että Isän kasvot, Kristus, kirkastaisit, minussakin muodon saisit. Kaikessa katsella anna hyvyyttäsi, elää edessäsi.
194: 1, 6

