Seitsemäs pääsiäisajan sunnuntai (Exaudi)
Herra Jeesus lupaa omilleen Puolustajan
Helatorstain jälkeen apostolit, Maria ja Jeesuksen veljet
odottivat kymmenen päivää Vapahtajan lupaaman
Puolustajan tulemista. He tarvitsevat Puolustajan, sillä
heillä ei ole enää muuta suojaa maailmassa. Osaa Israelin kansasta kohtasi paatumus, eikä se siksi suonut
turvaa Herraan Jeesukseen uskoville. Herran omien apu
on yksin Jumalassa. Tästä puhuu myös tämän sunnuntain latinankielinen nimi. Se tulee psalmista 27:7:
Exaudi, Domine; ”Herra, kuule, kun huudan sinua! Ole
minulle armollinen, vastaa pyyntööni.”
Profeetta Elia pakenee Horebille, Jumalan vuorelle,
kuningatar Iisebelin uhattua hänen henkeään. Hän
ilmoittaa Jumalalle taistelleensa päättäväisesti Hänen
puolestaan, vaikka israelilaiset ovat hylänneet Jumalansa liiton, tappaneet profeetat ja hajottaneet Hänen
alttarinsa. Näin hän oikeastaan antaa ymmärtää, ettei
Jumala ole puuttunut kovalla kädellä Israelissa rehottavaan epäjumalanpalvelukseen ja luopumukseen. Jumala ei kuitenkaan puhuttele Eliaa myrskyssä eikä maanjäristyksessä, niin kuin Elia odottaa, vaan hiljaisessa
tuulen hyminässä. Sekin saa Elian peittämään kasvonsa
vaipallaan. Elia, uskollinen ja kokenut profeettakaan ei
odottanut Jumalan ilmoittavan itseään hänelle tällaisella tavalla. Jo hiljaisessa tuulen hyminässä on Jumalan
puhe ihmiselle pelottavaa ja vastaan sanomattoman
mahdikasta. Elia saa tehtäväkseen voidella Hasaelin
Syyrian ja Jehun Israelin kuninkaaksi sekä Elisan seuraajakseen. Voitelu on Vanhassa liitossa Hengen antamisen merkki (1. Kun. 19:1-16).
Profeetta Samuel voitelee Daavidin Israelin kuninkaaksi. Pahan hengen vaivaama Saul haluaa surmata Daavidin, koska hän pelkää tämän vievän häneltä kuninkuuden. Hän pelastuu täpärästi Saulin keihäältä Saul antaa
tehtäväksi vartioida Daavidin taloa ja surmata hänet
aamulla. Daavidin vaimo, Saulin tytär Mikal laskee
yöllä miehensä alas ikkunasta, ja näin hän pelastuu yön
pimeyden turvin Samuelin luokse Ramaan (1. Sam.
19:9-17).
Herra Jeesus ilmoittaa oppilaittensa tulevan erotetuksi
synagogasta. Myös maailma, se osa ihmisistä, jotka
eivät ota vastaan Kristusta, on heitä vihaava. Tästä
syystä Vapahtaja lähettää omillensa Puolustajan, Pyhän
Hengen, joka on Jumala itse. Jumala ottaa hoitaakseen
Herraan Kristukseen uskovien puolustamisen. Se tapahtuu siten, että Pyhä Henki avaa totuuden ja osoittaa
kaiken, mikä on sen kanssa ristiriidassa. Henki paljastaa sen, mitä on synti, vanhurskaus ja tuomio (Joh.
16:8).

Lukuisat Vanhan testamentin kohdat puhuvat siitä,
miten Herra Sebaot suojaa kotkan lailla kansaansa.
Näin sanotaan mm. 5. Moos. 32:11: ”Niin kuin kotka
suojelee pesäänsä ja liitelee poikastensa yllä, niin kuin
se kantaa niitä siivillään, niin Herrakin kuljetti kansaansa.” Herra Jeesus havainnollistaa Jumalan antamaa
suojaa lausumalla: ”Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta
yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä
salli. Teidän jokainen hiuskarvakin on laskettu. Älkää
siis pelätkö”.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 27:1-3, 7-9
Su: Jes. 44:1-5, Room. 8:12-17, Joh. 15:26 - 16:4
Ma: Ap.t. 1:12-14
Ti: Joh. 7:37-39 / Jer. 17:14-17
Ke: 1. Kun. 19:8-13 / 1. Piet. 3:14-17
To: Joh. 17:18-23 / 1. Kun. 19:8-15
Pe: Ef. 1:16-23 / Matt. 10:24-31
La: Sak. 14:7-9

Virsirukous:
Henki meissä kiittää, heikot yhteen liittää, Herraa kirkastaa. Auta, että voisin aina, niin kuin soisin, häntä
rakastaa, kiittää häntä lahjoistansa, kasvaa hänen armossansa.
Estä pahan valta, torju kaikkialta viekkaat aikeet sen.
Jälkeen matkan vaivan anna ilo taivaan autuaallinen.
Siellä laulan lakkaamatta uutta virttä loppumatta.
119: 2, 8

