Kahdeksas sunnuntai helluntaista
Opetuslasten lähettäminen
Tänä sunnuntaina vietetään vuoden 1958 Evankeliumikirjan mukaan kirkastussunnuntaita. Tästä poiketen
käsikirjakomitea ehdottaa sen sijoittamista joko elokuun ensimmäiseksi sunnuntaiksi tai paastonajan edelle
nykyisen sexagesimasunnuntain paikalle. Kummassakin tapauksessa kahdeksas sunnuntai helluntaista vapautuu käytettäväksi. Käsikirjakomitean ehdottamat
evankeliumitekstit puhuvat kaikki opetuslasten lähettämisestä.
Herra Jumala ilmoittaa Jeremialle valinneensa hänet
kansojen profeetaksi jo ennen hänen syntymäänsä.
Tämä valittaa olevansa vielä liian nuori ja kokematon.
Jumala rohkaisee häntä ja asettaa Jeremian profeetan
virkaan koskettamalla kädellään hänen suutaan (Jer.
1:1-10).
Mooses lähettää kaksitoista tiedustelijaa Luvattuun
maahan. He kaikki ovat sukunsa päämiehiä. Tiedustelijoiden on otettava selvää, millainen maa se on, ja millaisia ovat siellä asuvat kansat. Ovatko ne väkeviä vai
heikkoja, onko asukkaita vähän vai paljon, asuvatko
ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa
kaupungeissa, onko maaperä viljava vai karu ja kasvaako siellä puita? Tiedustelijoiden on lisäksi tuotava
hedelmiä siitä maasta (4. Moos. 13).
Tiedustelijat palaavat neljänkymmenen päivän kuluttua. He kertovat, että maa todellakin tulvii maitoa ja
hunajaa, mutta kaupungit ovat lujasti varustettuja,
kansa voimakasta, onpa siellä jättikokoisia anakilaisia,
joiden edessä he tunsivat itsensä kuin heinäsirkoiksi.
Vain Joosua Nunin poika ja Kaleb Jefunnen poika
säilyttävät rohkeutensa ja varoittavat kapinoimasta
Herraa vastaan (4. Moos. 14:1-38).
Herra Jeesus kutsuu luokseen kaksitoista opetuslastaan
ja lähettää heidät kaksittain matkalle. Hän antaa heille
vallan ajaa saastaisia henkiä, parantaa sairaat ja voidella heidät oljyllä sekä julistaa kaikille kääntymystä. He
eivät saa ottaa mukaansa muuta kuin sauvan, ei leipää,
ei laukkua eikä rahaa vyöhön. Sandaalit he saavat ottaa,
mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. Oppilaiden tulee
välttää riitaa. Jos heitä ei oteta jossakin vastaan, tulee
heidän jättää se paikkakunta ja pudistaa pöly jaloistaan
todistukseksi sitä vastaan.
Sauva kourassa Herra Jeesus lähettää opetuslapsensa
ensimmäiselle saarnamatkalle. Hän ei varusta heitä
pitkää matkaa varten. Opetuslapset palaavat riemuiten
ja ilmoittavat pahojen henkien totelleen heitä, kun he
käskivät niitä Herran Jeesuksen nimessä. Nyt he tietävät, että Hänen nimessään asuu voima vaarallisimpienkin vihollisten kukistamiseksi.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 113:2-8
Su: Jer. 1:4-10, Kol. 1:9-11, Mark. 6:7-13
Ma: 2. Tim. 4:1-5
Ti: Luuk. 10:1-9
Ke: 5. Moos. 31:6-8
To: Joh. 13:16-20
Pe: Gal. 4:12-18
La: Aam. 7:10-15

Virsirukous:
Apostolinsa maailmaan lähetti Kristus saarnaamaan,
nimeensä kansat kastamaan ja seuraajikseen saattamaan.
Myös meille anna voimaksi, oi Herra, Pyhä Henkesi.
Hän saakoon meitä johdattaa ja tehtäviisi valmistaa.
Lähetä sanan saarnaajat ja paimenet suo oikeat
hoitamaan seurakuntaasi, ohjaamaan kansat luoksesi.
418: 1, 6, 7

