Viides sunnuntai helluntaista
Herra Jeesus ja aviorikoksesta tavattu nainen
Tämä sunnuntai muistuttaa, että tuomiovalta kuuluu
yksin Jumalalle. Pidättäytyminen tuomitsemisesta
kasvaa kuuliaisuudesta totuudelle ja valmiudesta panna
itsensä likoon sen puolesta. Oikeudenmukaisuus ja
hyväsydämisyys, vanhurskaus ja armahdus kuuluvat
yhteen. Tasapainon löytäminen niiden välillä on erottamaton osa uskon harjoitusta. Esikuvan siitä saamme
Herran Jeesuksen sanasta niille, jotka panivat hänet
koetukselle: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.”

tamaan tomuun. Herran Jeesuksen sana osuu heidän
sydämissään salatuimpaan saakka ja paljastaa heidät,
naista syyttävät miehet, syntisiksi. He lähtevät pois
yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kukaan heistä ei jää tuomitsemaan naista. ”En tuomitse
minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä”, sanoo Vapahtaja naiselle.
Herrassa Jeesuksessa ja hänen sanassaan yhdistyvät
synnin syvät juuret paljastava totuudellisuus ja pohjaton armahtavaisuus. Hän vapauttaa lain osoittamaan
sydämen kovuuden kaikkialla. Samalla Hän ottaa itse
vastuun sen rikkomuksesta, jonka Hän armahtaa.

Jaakobin kuoltua hänen poikansa pelkäävät Joosefin
kostavan heille kaiken sen pahan, jonka he tekivät
myydessään hänet orjaksi Egyptiin. He lähettävät Joosefille tiedon heidän isänsä viimeisestä tahdosta: Anna
veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa.
Armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet Sinulle pahaa. Tämän kuulleessaan Joosef puhkeaa itkuun ja
sanoo veljilleen: ”Älkää olko peloissanne, enhän minä
ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta
Jumala käänsi sen hyväksi.” Näin Joosef rauhoittelee
heitä ja puhuu lempeästi (1. Moos. 50).

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 13:2-6
Su: Joona 3:(1-5,)10, 4:1-11, Room. 14:7-12, Luuk.
6:36-42
Ma: Room. 2:1-11
Ti: Joh. 8:2-11 / 1. Moos. 50:15-21
Ke: 2. Sam. 12:1-7 / Ef. 4:22-28
To: Luuk. 13:1-5
Pe: Room. 14:(10-)13-19 / Miika 6:8
La: Job 35:1-8

Israelin kaksi vanhinta yrittää vietellä Susannan, Jojakimin häikäisevän kauniin puolison. Heidän hankkeensa epäonnistuu. He keksivät silloin hätävalheen syyttää
tuntematonta nuorukaista. Daniel paljastaa heidän
valheensa ja johtomiehet saavat surmansa kiihtyneen
kansan kädestä (Dan. lis.).

Virsirukous:

Herra Jeesus opettaa kansaa temppelissä lehtimajanjuhlilla. Kesken kaiken lainopettajat ja fariseukset tuovat
paikalle aviorikoksesta tavatun naisen. He asettavat
hänet Vapahtajan eteen ja vaativat Häntä ottamaan
kantaa naisen rikokseen. Tämän he tekevät siitä syystä,
että he haluavat panna Herran Jeesuksen koetukselle ja
saada Hänet ansaan. Ansa on taitavasti asetettu: Mooseksen lain mukaan avionrikkoja on kivitettävä. Nasaretin Jeesus tunnettiin erityisenä publikaanien ja syntisten ystävänä. Jos Hän hyväksyisi kivittämisen, ei Hän
enää olisi syntisten puolustaja. Jos Hän taas asettuisi
puolustamaan naista, olisi Hän lain rikkoja.

Hoida meitä, Herran Henki, anna mieltä Kristuksen,
että nyrkki aukeaisi toisen käteen tarttuen.
Tutki meitä langenneita armon silmin, Jumala,
viha päästä pimennoistaan, päästä meidät pahasta!

Herra Kristus ei anna vastauksen tiukkaajien pakottaa
itseään hätiköintiin. Hän kumartuu ja kirjoittaa sormellaan maahan. Sitä katsellessa tuli ansan asettajien mieleen todennäköisesti tämä profeetta Jeremian sana
siunauksesta ja kirouksesta: ”Herra, sinä olet Israelin
toivo! Kaikki, jotka hylkäävät sinut, joutuvat häpeään:
Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä
he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen”
(Jer.17:13). Juhlien aikana Herra Jeesus oli puhunut
itsestään elävän veden lähteenä (vrt. Joh.7:37-38).
Sitten Hän suoristautuu ja sanoo lainopettajille ja fariseuksille: ”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven”, ja ryhtyy uudelleen kirjoit-

Kivi onko kourassani, joku langennut jos on?
Jäädyttääkö katsettani kylmä viima tuomion?
Kuka meistä syyllisistä pystyy muita mittaamaan?
Tilille myös asenteista meidät kaikki kutsutaan.
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