Helatorstai

ja Johanneksen kotka. Jo profeetta Hesekiel näki Herramme kirkkauden ennen Hänen tulemistaan ihmiseksi.

Pilvi kätkee Herran silmiltämme
Ylösnousemisensa jälkeen Herra Jeesus Kristus näyttäytyy opetuslapsilleen 40 päivän aikana useasti ja
puhuu heille Jumalan valtakunnasta. Aterialla oltaessa
Hän lupaa lähettää Pyhän Hengen. Hän on antava heille
voiman, joka tekee heistä Herran todistajia, alkaen
Jerusalemista, ensin Juudeassa, sitten Samariassa ja
aina maan ääriin saakka. Tämän jälkeen pilvi vie Herran Jeesuksen opetuslasten näkyvistä.
Profeetta Hesekiel näkee Jumalan ihmeellisen ilmestyspyörän: pohjoisesta tulee myrskytuuli
ja suuri pilvi, joka liekehtii tulta ja levittää loistetta
ympärilleen. Tulen keskusta säihkyy kuin sula kulta, ja
keskellä hehkua näkyy neljän ihmishahmoisen olennon
kasvot. Kullakin hahmolla on neljät kasvot, ihmisen,
leijonan, härän ja kotkan. Nämä ihmeelliset olennot
kantavat pilven sisällä Häntä, Jumalaa itseään, jota
ihminen ei voi nähdä kuolematta. Hän, joka ei ole ajan
ja paikan rajoittama, asuu suojaavan pilven muodossa
kansansa keskellä (Hes. 1).
Herra Sebaot ohjaa pilvestä kansansa kulkua Egyptistä
yli Kaislameren ja asettuu asumaan Siinailla telttamajaan. Kun Mooses tulee majaan, laskeutuu pilvi sen
ovelle, ja Herra puhuu hänelle. Tämän nähdessään
israelilaiset kumartuvat maahan kukin telttansa edessä
(2. Moos. 13-14 ja 33:7-11).
Herra Jumala laskeutuu loistavan pilven muodossa
Jeesuksen ylle vuorella. Hänen seurassaan olevat kolme opetuslasta Pietari, Jaakob ja Johannes kuulevat
pilvestä äänen: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä!” (Matt. 17:5).
Herran Jeesuksen seurassa ovat vuorella myös Mooses
ja Elia. Tämä sama varjoava pilvi vie Vapahtajan pois
aterialta opetuslastensa keskeltä Öljymäellä. Näin Hän
nousee Isän luokse valmistaakseen siellä meille sijaa
(Joh. 14:2) ja ollakseen maan päällä todellisesti läsnä
muidenkin kuin apostoliensa luona. Herra Kristus siirtyy ajan ja paikan rajat ylittävään olemistapaansa ja on
siksi näkymätön meidän silmillemme. Tällä tavalla
Hän voi kuitenkin olla läsnä kaikkialla ja ottaa kaikki
Häneen uskovat luokseen niin kuin Hän itse sanoo: ”Ja
kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni” (Joh. 12:32). Herra Kristus on nyt Jumalan, Isän
sylissä. Hän ei kuitenkaan noussut taivaaseen ollakseen
poissa maan päältä, vaan voidakseen vetää kaikki ihmiset luokseen Jumalan, Isän sydämelle.
Jo Varhaiskirkko katsoi, että niin kuin neljä ihmeellistä
olentoa kantavat Jumalan ilmestyspyörää, niin neljä
evankelistaa Matteus, Markus, Luukas ja Johannes
kantavat sitä Jumalan kirkkautta, joka tuli maailmaan
Herrassa Kristuksessa. Siitä syystä Matteuksen tunnuskuva on ihminen, Markuksen leijona, Luukkaan härkä

Päivän raamatunluku:
Ps. 47:6-9
Dan. 7:13-14, Ap.t. 1:1-11, Mark. 16:14-16(17-18),1920 /
Ps. 110:1-4, Jes. 33:17,24, Ef. 4:7-14, Room. 8:31-39,
Luuk. 24:49-53, Joh. 17:24-26

Virsirukous:
Polvistu eteen Herrasi nyt lauma lunastettu.
Jo Isä Pojan korotti, on Herra kirkastettu.
Hän jätti vaivat synnin maan, hän astui taivaan kunniaan. Nyt hallitsee hän siellä.
Nyt eteen Herran Kristuksen me maahan langetkaamme ja häntä kiittäin, rukoillen jo täällä palvelkaamme!
Suo, Jeesus, meille pelastus, suo usko, toivo, rakkaus,
vie riemuun meidät kerran.
110: 1, 5

