Kolminaisuudenpäivä
Pyhän Kolmiykseyden armoistuin
Kolminaisuudenpäivä kokoaa yhteen kirkkovuoden
kolmen suuren juhlan sisällön. Jouluna Jumalan Poika
tulee ihmiseksi, pitkänäperjantaina ja pääsiäisenä Hän
kärsii, kuolee ja nousee ylös kuolleista, ja helluntaina
vuodatetaan Pyhä Henki. Jumalan ihmeellinen itseilmoitus avautuu kunakin näistä juhlista omaehtoisella
tavalla ja kasvaa yli ymmärryksen käyväksi, kaiken
sisäänsä sulkevaksi, uutta luovaksi pelastussuunnitelmaksi. Tämä kaikki kristallisoituu nyt uskoksi Pyhään
Kolmiykseyteen, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.
Hänen nimeensä kastettu astuu sisälle kirkkoon, Jumalan juhlajoukkoon.
Herra Sebaot ilmestyy Abrahamille Mamren tammistossa kolmen miehen hahmossa. Vaikka miehiä on
kolme, puhuttelee Abraham heistä vain yhtä. Saara
valmistaa muhkean aterian, johon hän tarvitsee noin 20
kiloa jauhoja, kokonaisen vasikan ja lisäksi voita ja
maitoa. Aterian jälkeen Herra Jumala alkaa ikään kuin
itsekseen puhellen kertoilla Sodomaa ja Gomorraa
koskevia suunnitelmiaan. Onhan Abraham sen lupauksen kantaja, joka tuo siunauksen kaikille kansoille.
Abraham käyttää etuoikeuttaan ja ryhtyy puhumaan
Sodoman ja Gomorran puolesta. Jumala lupaa, että
nämä jumalattomat kaupungit pelastuvat tuholta, jos
niistä löytyy kymmenen vanhurskasta. Abraham puolustaa vanhurskaiden tähden myös jumalattomia. Myös
Jumala ottaa vanhurskaiden takia itselleen vastuun
jumalattomista. Sodomasta ja Gomorrasta löytyy kuitenkin vain neljä vanhurskasta: Loot, hänen vaimonsa
ja heidän kaksi tytärtään. Herran enkeli, siis yksi Abrahamin kolmesta vieraasta, ei voi tuhota kaupunkia
ennen kuin on saattanut vanhurskaat turvaan (1. Moos.
18).
Serafien kolminkertainen Pyhä, pyhä, pyhä -huuto,
Herran Sebaotin kirkkaus ja ylivertainen mahdikkuus
ympäröivät profeetta Jesajan temppelissä niin pelottavalla tavalla, että hän valittaa hukkuvansa. Yksi serafeista koskettaa alttarin hehkuvalla hiilellä Jesajan
huulia, ja se ottaa pois hänen syyllisyytensä ja sovittaa
hänen syntinsä. Sen jälkeen profeetta saa vaikean tehtävän. Hänen on julistuksellaan ajettava oma kansansa
entistä syvemmälle kovakorvaisuuteen, ymmärtämättömyyteen ja paatumukseen. Vain hitunen toivoa jää
jäljelle: kuolleesta kannosta on kasvava pyhien suku
(Jes. 6).
Yöllisessä keskustelussa Herran Jeesuksen kanssa
Nikodemos joutuu ymmälle: hänenkin, vanhan miehen,
on synnyttävä alusta lähtien uudelleen. Saaran kohtu
synnyttää Jumalan vierailtua hänen ja Abrahamin luona. Samoin kasteveden kohtu synnyttää nyt Pyhän
Kolmiykseyden nimessä Hengen voimasta uudelleen
jokaisen ihmisen. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.
Niin kuin Hän puhaltaa elämän hengen ensimmäiseen

ihmiseen, niin Pyhä Henki tekee kastetun uudeksi luomukseksi, Hengestä eläväksi ihmiseksi. Vaskikäärmeen tavoin korkealle ristille korotettu Jumalan Poika
ja Ihmisen Poika vetää kasteessa kaikki luokseen. Siksi, että Vanhurskas tuli synniksi jumalattomien tähden,
annetaan Hänelle kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Kaikilla kansoilla on nyt pääsy Kristuksen ansiosta
Isän sydämelle Pyhässä Hengessä. Tällä tavalla Jumala
on yksi. Kasteeseensa palaava kansa tunnustaa oikein
Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yli ymmärryksen käyvän ykseyden.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 95:1,2,6-7
Su: Jes. 6:1-8 (9-10), Ef. 1:3-6(7-10)11-14, Joh. 14:811,16-17
Ma: Ef. 4:1-6 / 4. Moos. 6:22-27
Ti: Joh. 16:12-15 / Kol. 1:14-23
Ke: 5. Moos. 6:4-7 / 1. Joh. 3:1-6
To: Matt. 28:18-20 / Saarn. 3:11
Pe: Room. 11:33-36 / Joh. 3:1-15
La: 5. Moos. 4:32-35 / Joh. 15:1-9

Virsirukous:
Jumala kolmiyhteinen, salattu, iankaikkinen!
Oi Herra kaikkivaltias ja suuri, pyhä, laupias,
ylistys nouskoon taivaisiin, kun katsot meihin ihmisiin!
Sinua, Pyhä Henki, myös nyt kiitän tähden armotyös,
kun kautta pyhän kasteeni mun otit uuteen liittoosi.
Sanalla sielun lohdutat ja elämäni uudistat.
Oi Kolminaisuus korkea, päiväni täytät ilolla.
Nyt anna elää kanssasi ja kerran kuolla käsiisi.
Vie riemuun sanomattomaan, vie voitonvirttä veisaamaan!
Virsi 129: 1, 4, 5

