Kolmas sunnuntai helluntaista
Kutsu kuninkaan hääjuhlaan
Kirkkovuoden arkipuoliskoa sävyttää vihreä, kasvun
väri. Sunnuntai sunnuntailta kutsutaan kaikkia kasvamaan syvemmälle uskon salaisuuksiin. Uskonelämä on
kypsymistä ja varttumista hedelmien kantajaksi. Tänä
sunnuntaina Suuri Kuningas kutsuu kaikkia hääjuhlaansa.
Midianilaiset hävittävät jo seitsemättä vuotta Israelia.
He tulevat nopeasti kameleillaan, vievät pelloilta sadon
ja ryöstävät karjan ja häviävät saman tien takaisin.
Israelilaiset näkevät nälkää ja huutavat hädässään Herran Sebaotin puoleen. Gideon saa Jumalalta tehtäväkseen vapauttaa maa ylivoimaisesta vihollisesta. Hän
valitsee itselleen erikoisen vesikokeen avulla 300 miehen iskujoukon. Vain koiran lailla vettä latkivat otetaan
tähän valio-osastoon. Afrahat Persialainen Viisas sanoo, että koiran lailla latkivat ovat Herralleen uskollisia. He ovat vikkeliä ja valppaita ja miettivät lakia
päivät ja yöt. He varoittavat vaarasta koiran tavalla,
nuolevat Herransa haavat eivätkä jätä häntä moitteenkaan takia. Nämä uskolliset ovat valmiita jättämään
peltonsa, härkänsä, jopa puolisonsa, isänsä ja äitinsä ja
seuraamaan Gideonin kutsua. Yöllisessä yllätyshyökkäyksessä Gideon onnistuu soturiensa avulla vapauttamaan maan midianilaisista (Tuom. 7).
Sananlaskujen kirja kuvaa Jumalan viisautta henkilönä,
joka kutsuu kaikkia pitoihinsa. Hän on rakentanut itselleen seitsenpylväisen talon, valmistanut teuraansa,
maustanut viinit, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan: Oletko kokematon? Tule silloin tänne! Tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut (Sananl.
9).
Herra Jeesus kertoo vertauksensa suurista illallisista
vastauksena eräälle pöytävieraalle, joka sanoo: ”Autuas
se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa”. Puhuja lienee ajatellut tässä profeetta Jesajan ennustusta
(25:6-10): ”Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot
kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien
juhlan: ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä”.
Vertauksen kuulija jää miettimään kuninkaan kutsusta
kohteliaasti kieltäytyvien perusteita. Pellon ja viiden
härkäparin osto samoin kuin avioituminen ovat Mooseksen lain mukaan (5. Moos. 20:1-10) riittäviä syitä
vapautua asepalveluksesta sodan aikana. Kutsuja ei siis
hyväksykään lain sallimia perusteita kieltäytymiselle!
Vain Jumala voi kumota lain. Herra Jeesus menettelee
juuri tällä tavalla: ”Jos joku tulee minun luokseni, muttei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä
omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni” (Luuk. 14:20).

Hänen kutsunsa on Jumalan oma kutsu. Hänen juhlaateriansa on kaiken muun varjoonsa asettava valtaisa,
ajan ja paikan rajat murtava ylimaallinen juhla, josta
kieltäytymiseen ei ole eikä voi olla perustetta. Kutsun
hylkääminen on Jumalan hylkäämistä.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 18:17-20,26-29
Su: Hoosea 11:1-4,7, Fil. 2:12-16, Luuk. 14:16-24
Ma: 1. Kor. 1:26-31
Ti: Luuk. 19:1-10 / Sananl. 9:1-6,10
Ke: Sak. 1:3-6 / Jaak. 1:2-8
To: Luuk 9:(51-)57-62
Pe: Hepr. 12:1-3 / Luuk. 14:25-33
La: Hes. 33:30-33

Virsirukous:
Ah, miksi taivaan valtakunnan niin moni hylkää tahallaan ja jatkaa turhuutensa unta ja tyytyy tähän maailmaan? On tärkeämpää kaikki muu, Jumala aina unohtuu.
On juhla meille valmistettu hääsaliin Isän ylhäisen,
on taivaan herkut varustettu, ne ovat lahja Jeesuksen.
Jo kulkee kutsun tuojia ja kutsu koskee kaikkia.
413: 1, 2

