Kuudes sunnuntai helluntaista
Pietarin kutsuminen ihmisten kalastajaksi
Tämä sunnuntai on apostolien, erityisesti Pietarin ja
Paavalin juhlapäivä. Näiden kahden marttyyrin kunniaksi liturginen väri on punainen. Sunnuntai katkaisee
siten pitkän helluntain jälkeisen vihreän kauden. Muut
punaista väriä kantavat sunnuntait ja juhlat ovat tapaninpäivä, helluntai ja pyhäinpäivä. Pyhän Hengen
sytyttämä uskon into ja valmius tarvittaessa vuodattaa
verensä ovat tunnusomaisia kaikille todellisille ilosanoman viejille. Tähän tehtävään Herra Jeesus kutsuu
Pietarin kalamatkalla.
Abraham saa Jumalalta käskyn jättää tuttu elinympäristö Kaldean Urissa ja lähteä maahan, jonka Jumala on
hänelle näyttävä. Abrahamista sai alkunsa Israelin
kansa, hänestä polveutuu Messias, Jumalan Voideltu,
Herra Jeesus Kristus. Kristus taas kutsuu apostolit
viemään Abrahamille luvatun siunauksen kaikille kansoille. Abraham on kuuliainen Jumalan käskylle ja
asettuu Hänen käytettäväkseen (1. Moos. 12:1-9).
Jumala kutsuu temppelissä Jesajan profeetan tehtävään.
Ovenpielet vapisevat serafien voimallisista huudoista:
”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan.” Temppeli tulee täyteen savua.
Jesajan valtaa pyhä pelko. Hän huutaa: ”Voi minua,
minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset
huulet on kansalla, jonka keskellä elän, ja nyt minun
silmäni ovat nähneet Kuninkaan, Herran Sebaotin.”
Serafin tulinen hiili ja hänen mahtisanansa poistavat
Jesajan syyllisyyden ja sovittavat hänen syntinsä. Näin
hänet kutsutaan profeetan tehtävään (Jes. 6).
Herra Jeesus Kristus kutsuu Pietarin apostoliksi, ihmisten kalastajaksi. Pietarin veneestä Mestari on saarnannut rannalla olevalle kansalle. Puheen päätteeksi Hän
kehottaa Pietaria laskemaan verkot syvälle. Pietari
epäilee, voisiko yöllä sovellettu pyyntitapa tuottaa
tulosta päivällä, kun yönkin aherrus on jäänyt heille
tuloksettomaksi. Hän lupaa kuitenkin laskea verkot,
koska Herra Kristus itse käskee. Tulos hämmentää
kaikki. Saalis on niin suuri, että apuun kutsuttu toinenkin vene tulee kalaa täyteen. Tämän nähdessään Pietarin valtaa pyhä pelko. Hän lankeaa Herran eteen Jesajan tavalla ja parahtaa: ”Mene pois minun luotani,
Herra; minä olen syntinen mies.” Hän kokee olevansa
Jumalan edessä ja tietää siksi tuhoutuvansa. Pietari saa
kuitenkin kuulla Jesajan tavoin pelastavan sanan: ”Älä
pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.”

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 103:6-10
Su: 1. Moos. 12:1-4, Room. 6:3-11, Luuk. 5:1-11
Ma: 2. Tim. 3:14-17 / Ps. 139:1-12
Ti: Joh. 1:45-51 / Jer. 20:7-9
Ke: 5. Moos. 30:11-14 / 1. Tim. 1:12-17
To: Joh. 15:1-10 / 1. Kor. 2:1-5, 3:5-6,21-23
Pe: 1. Joh. 2:20-27 / Matt. 16:13-19
La: 5. Moos. 32:46-47 / Ap.t. 26:12-23

Virsirukous:
Jumala on läsnä, häntä rukoilkaamme, pyhyydessä
palvokaamme. Hän on keskellämme, sydän vaientukoon, kaikki meissä kumartukoon.
Ihminen, Kristuksen katseen alle vaivu, pyhän eteen
taivu.
Jumala on läsnä. Kerubitkin vaipuu, kasvoillensa maahan taipuu. Pyhä, pyhä, pyhä! kaikuu korkealta, Jumalan on kaikki valta! Uhrimme myöskin me köyhät
saamme antaa, kiitoksemme kantaa.
194: 1, 2

