Kuudes pääsiäisajan sunnuntai
eli rukoussunnuntai (Rogate)
Päättäväinen rukous palkitaan
Pääsiäisen jälkivietto kestää 50 päivää. Erotukseksi
pääsiäistä edeltävästä niin ikään 50 päivää kestävästä
Quinquagesima-jaksosta käytettiin siitä kreikan kielen
sanaa pentekoste eli viideskymmenes. Tämän kuudennen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain latinankielinen
nimi Rogate, Rukoilkaa, tulee Rooman seurakunnan
varhaisista rukouskulkueista. Ne korvasivat pelloille
suuntautuneet pakanalliset kulkueet. Sunnuntain aihe
on Herran Jeesuksen nimessä tapahtuva hellittämätön
rukous, joka ei jää palkkaansa vaille.
Israelilaiset käyvät Siinailla ankaraa taistelua amalekilaisten kanssa. Se on tasaväkistä. Mooses, Aaron ja Hur
nousevat kukkulan laelle rukoilemaan. Niin kauan kuin
Mooseksen kädet ovat koholla, ovat israelilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyvät, asettavat Aaron ja
Hur kiven hänen istuimekseen ja kannattelevat häntä
kummaltakin puolelta. Näin Mooses jaksaa pitää käsiään ylhäällä auringonlaskuun asti, ja Israel voittaa
taistelun (2. Moos. 17:8-12).
Profeetta Joona lähtee pakoon Jumalan hänelle antamaa
tehtävää saarnata parannusta pahamaineiselle Ninivelle. Jumala pysäyttää karkulaisen matkan merellä ja
käskee merihirviön nielaista profeetta erikoiseen turvasäilöön. Sieltä Joona kohottaa kätensä Jumalan puoleen. Hänen rukouksensa halkoo aallot, voittaa myrskyn, aukaisee taivaat ja nousee Jumalan valtaistuimen
eteen. Jumala ei voi olla kuulematta näin syvältä nousevaa rukousta ja käskee merihirviön oksentamaan
profeetan kuivalle maalle (Joona 2).
Herra Jeesus Kristus lupaa kaiken, mitä Häneen turvautuva pyytää Isältä. Tätä ihanaa lupausta Hän havainnollistaa huumorin sävyttämällä pikku kertomuksella.
Iltamyöhällä yllätysvieraan saanut menee herättelemään naapuriaan voidakseen hoitaa kestiystävyyden
velvoitteet. Hänellä ei ole muruakaan pitkän matkan
uuvuttaman vieraansa ravitsemiseksi. Ei auta muu kuin
mennä lainaamaan naapurilta keskellä yötä. Tämä on jo
nukkumassa, lapset ympärillään ehkäpä samassa sängyssäkin. Naapuria harmittaa jo sekin, että koputtaminen saattaa herättää nukkuvat lapset.
Vieraastaan huolta kantava ei kuitenkaan hellitä. Hän
jatkaa koputtamista siitä huolimatta, että toinen yrittää
hätistellä häntä pois luotaan. Naapurin on kuitenkin
lopulta pakko mennä antamaan kolkuttajalle leipää Hän
on epäilemättä harmistunut toisen röyhkeyttä lähentelevästä sitkeydestä ja siitä hänelle aiheutuneesta vaivasta. Heidän ystävyytensä kestää tämän rasituksen, ja
yllätysvieras saa ruokaa.

Esimerkkikertomuksen sanoma on selvä: näin hellittämättä, suorastaan röyhkeyttä lähenevällä päättäväisyydellä on kolkutettava Jumalan omalle ovelle. Kun rukous tapahtuu Herran Jeesuksen nimessä, ei Jumala voi
olla sitä kuulematta. Ennen pitkää Hän tulee varmasti
antamaan kolkuttajalle leipää eli kuulee hänen rukoksensa, ja rukoilija saa rauhan.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 40:4-6
Su: Jer. 29:11-14, Ef. 3:14-21, Joh. 16:23-28
Ma: Room. 8:24-28
Ti: Matt. 6:5-8 / Ps. 42:2-6
Ke: Dan. 9:17-19(21-23) / Ap.t. 16:25-34
To: Luuk. 11:5-13
Pe: Jaak. 5:13-16 / 2. Moos. 17:8-12
La: 2. Moos. 32:7-14

Virsirukous:
Suo, Herra, voimaa, tahtoa minulle rukoukseen,
lahjoita taivaan armoa heikkoonkin huokaukseen,
niin ettei suu vain puhuisi, vaan koko sielu huutaisi
sydämen syvyydestä.
Suo minun oikein rukoilla tahtosi mukaisesti
ja anna sitä anoa, mi kestää iäisesti,
ja suo se uskon uskallus, taivaassa että rukous
Jeesuksen tähden kuullaan.
313: 2, 3

