Kuudestoista sunnuntai helluntaista
Pyhä huolettomuus
”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan
tietoon” (Fil. 4:6). Näin kehottaa apostoli Paavali ja
tiivistää samalla tämän sunnuntain aiheen mieleen
painuvaan muotoon. Jumala pitää huolen häneen turvautuvasta ja vapauttaa hänet antautumaan lähimmäisensä palvelukseen.
Sarpatin leskellä on kova huoli pojastaan ja itsestään.
Ruukussa on enää kourallinen jauhoja ja pullossa vain
vähän öljyä. Hän lähtee keräilemään puita paistaakseen
viimeisen leipänsä ennen kuolemaansa. Profeetta Elia
tapaa hänet näissä puuhissa ja pyytää vaimolta ensin
vettä ja sitten palan leipää. Leskivaimo uskoo profeetan
sanan siitä, ettei jauhoruukku tyhjene eikä öljypullo
ehdy, ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Jumalan lupauksen mukaisesti jauhot ja öljy lisääntyvät
ihmeellisesti. Leskivaimo, hänen poikansa ja heidän
ruokavieraansa Elia elävät huolettomasti kuivuuden
päättymiseen asti (1. Kun. 17:7-16).
Noomi, leskeksi jäänyt israelilaisvaimo, palaa Moabin
maasta miniänsä Ruutin kanssa Betlehemiin. Hän on
menettänyt vieraalla maalla miehensä ja molemmat
poikansa ja joutuu elättämään itsensä Boas-nimisen
sukulaismiehensä pelloilta kerättävillä tähkillä. Ruut
saa luvan poimia niitä. Mahtava Boas on Noomin perheen sukulunastaja, Vanhan liiton aikainen etuostooikeuden omistaja ja ostettuun maapalstaan kuuluvien
henkilöiden vastuullinen huoltaja. Hän ostaa Noomin
miehen omistaman palstan ja sitoutuu huolehtimaan
Noomista ja Ruutista. Ruut saa ensin muhkean säkillisen ohria ja ennen pitkää hänestä tulee Boaksen puoliso
ja siten Daavidin suvun kantaäiti. Hänestä myös Vapahtajamme polveutuu (Ruut 3).
Herra Jeesus kutsuu opetuslapsiaan pyhään huolettomuuteen. Tässä Hän asettaa esikuvaksemme kedon
kukat: ”Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat
maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon
teille: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin
vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin
pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna
joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te
vähäuskoiset!”

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 86:4-7(/-11)
Su: Aam. 5:4-6, Gal. 6:2-10, Matt. 6:25-34
Ma: Fil. 4:10-14
Ti: Luuk. 10:38-42
Ke: 1. Kun. 17:8-16 / Gal. 5:25 - 6:10
To: Matt. 6:19-24
Pe: Ap.t. 20:32-35
La: 1. Kun. 17:8-16

Virsirukous:
Jumalan haltuun anna nyt tiesi, tarpeesi
ja Herran huomaan kanna surusi, murheesi.
Hän, joka sinut loi, sinulle hengen soi,
tarpeesi kaikki tietää. Hän auttaa tahtoo, voi.
Lujasti mieleen paina ja älä unohda:
on lapsillensa aina laupias Jumala.
Hän uskovaisiaan ei hylkää milloinkaan,
vaan huolen heistä kantaa, on heidän suojanaan.
389: 1, 3

