Toinen sunnuntai helluntaista
Rikas mies ja Lasarus
Helluntaista alkaa kirkkovuoden jälki- eli arkipuolisko.
Alku- eli juhlapuoli adventista helluntaihin ohjautuu
Jumalan ihmeelliseen itseilmoitukseen ja siitä syntyvään pelastustalouteen. Jälkipuoliskon sunnuntait ja
sen pienet juhlat juhannus, kirkastussunnuntai, mikkelin- ja pyhäinpäivä asettavat tutkittavaksemme Vapahtajan opetukset, kristityn ja kirkon elämän tässä maailmassa. Tänä toisena sunnuntaina helluntaista on aiheena ihmisen sydämen sitoutuminen rikkauteen ja sen
sulkeutuminen lähimmäisen hädältä.
Aamun sarastaessa Herran enkelit vievät kädestä vetäen Lootin, hänen vitkastelevan vaimonsa ja heidän
molemmat tyttärensä tuhoon tuomitusta Sodomasta.
Lootin vaimon sydän on kuitenkin niin kiintynyt kotikaupunkiinsa, ettei hän jaksa siitä irtautua. Hän jää
katsomaan taakseen, menneeseen, ja muuttuu suolapatsaaksi. Hän ei usko, että Jumala olisi hänellekin avannut uuden, entistä rikkaamman elämän (1. Moos. 19:130).
Babylonian kuningas Belsassar järjestää suuret pidot
tuhannelle ylimykselle ja juo viiniä heidän kanssaan.
Humalluttuaan hän käskee hakea esiin ne kultaiset ja
hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli
ottanut Jerusalemin temppelistä. Kuningas, hänen ylimyksensä, vaimonsa ja hänen hovinsa naiset alkavat
juoda niistä viiniä. Silloin ilmestyy käsi kirjoittamaan
lampun viereen kalkittuun seinään tekstin: Mene, mene, tekel u-farsin. Vain Daniel pystyy sen selittämään
kuninkaalle: Jumala on laskenut (Mene) kuninkaan
päivät ja tekee niistä lopun. Hallitsija on vaa'alla punnittu (tekel) ja havaittu kevyeksi. Hänen valtakuntansa
jaetaan ja annetaan meedialaisille ja persialaisille (ufarsin). Samana yönä Belsassar surmataan ja meedialainen Dareios saa haltuunsa Babylonian kuninkuuden
(Dan. 5).
Rikkaan miehen vaatteet ovat purppuraa ja hienointa
pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä on pelkkää ylellistä juhlaa. Hänen upean kartanonsa portin
pielessä viruu köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Hän
odottaa voivansa ravita itseään niillä ruokapaloilla,
joita rikkaan pöydältä putoilee, siis ruoan jätteillä. Vain
kulkukoirat ottavat hänen kurjuutensa sydämelleen ja
ystävystyvät nälän ja tautien runteleman kerjäläisen
kanssa. Lasaruksella on kuitenkin yksi turva. Se on
hänen nimensä Lasarus, joka tarkoittaa Jumala auttaa.
Siihen hän ilmeisesti panee toivonsa eli odottaa Jumalan vanhurskasta tuomiota. Hän ei petykään odotuksessaan, vaikka saakin osakseen vanhurskauden vasta
kuolemansa jälkeen.
Lasarus nauttii suurta iloa ja yltäkylläisyyttä Abrahamin helmassa. Rikas mies taas tuntee tuonelassa

suurta tuskaa. Sielläkin hän haluaa komennella Abrahamia palveluttamaan itseään Lasaruksella sekä lähettämään viestin viidelle veljelleen, että nämä ymmärtäisivät elää toisin kuin hän itse oli elänyt. Rikas mies oli
sitonut sydämensä ylellisyyteen ja pitänyt vieraitaan
itseihailunsa kulisseina. Hän oli sulkenut sydämensä
Lasarukselta, jonka kurjuus paljasti hänen sydämensä
kovuuden.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 49:6-10,16-21
Su: Saarn. 5:9-14, 1. Joh. 4: 16b-21, Luuk. 16:19-31
Ma: 1. Tim. 6:17-19 / Ps. 53:2-7
Ti: Luuk. 12:13-21 / Hes. 3:17-19
Ke: Sananl. 11:24-28 / 1. Joh. 3:13-18
To: Luuk. 6:20-26 / Dan. 5:1-9,13-17,25-30
Pe: 1. Tim. 6:6-11 / Matt. 16:24-27
La: Sananl. 30:7-9 / 2. Kor. 8:1-9

Virsirukous:
On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa.
Myös jalokivi kallein on sen rinnalla vain multaa.
Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme,
sanansa Herra Jumala kun antoi aarteeksemme.
Kun ruoste, koi ja aika syö muun kaiken säälimättä,
kun usein päättyy ihmistyö valmiiksi ehtimättä,
kun maa ja taivas häviää ja aika loppuu kerran,
silloinkin horjumatta jää tuo pyhä sana Herran.
183: 1, 2

