Seitsemästoista sunnuntai helluntaista

”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!” Ei siis
ihme, että kaikki läsnäolevat joutuvat pelon valtaan ja
ylistävät Jumalaa sanoen: ”Meidän keskuuteemme on
ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa
avuksi.”

Herra Jeesus herättää lesken pojan Nainissa
Pieni Nainin kaupunki sijaitsee kymmenkunta kilometriä Nasaretista kaakkoon ihanalla paikalla laakson
rinteellä. Se ei ehkä olisi laisinkaan tullut jälkimaailman tietoon, ellei sen portilla olisi eräänä päivänä kohdannut kaksi kulkuetta. Kaupungin portista kannetaan
paareilla hautaan erään lesken ainoaa poikaa. Heidät
kohtaa Vapahtaja opetuslapsineen seurassaan suuri
ihmisjoukko. Nämä kaksi kulkuetta ovat tämän sunnuntain aihe.
Profeetta Elia elää Sarpatin lesken ruokavieraana suuren kuivuuden ja nälänhädän aikana. Jonkin ajan kuluttua talon emännän poika sairastuu eikä hänessä lopulta
ole elonmerkkiäkään. Pojan äiti harmistuu ja sanoo
profeetalle suorat sanat: ”Pitikö sinun sekaantua minun
elämääni, Jumalan mies! Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani!” Elia
ei anna vaimon suorasukaisuuden hermostuttaa itseään.
Hän ottaa pojan syliinsä, kantaa hänet huoneeseensa
talon katolle ja laskee hänet vuoteeseen. Hän ojentautuu kolmesti pojan ylle ja rukoilee hartaasti: ”Herra,
minun Jumalani! Anna hengen palata tähän poikaan!”
Herra kuulee Elian pyynnön. Profeetta nostaa pojan
vuoteelta ja vie hänet kattohuoneesta alas taloon ja
sanoo hänen äidilleen: ”Katso, poikasi elää.” Vaimo
tunnustaa Elialle: ”Nyt minä tiedän, että Sinä olet Jumalan mies.” (1. Kun. 17:17-24)
Myös profeetta Elisa, Elian oppilas, herättää pojan
kuolleista. Eräs suunemilaisnainen on rakennuttanut
Elisalle taloonsa kattohuoneen, minne hän saattaa poiketa ohi kulkiessaan. Elisan välittämästä lupauksesta
nainen saa pojan, joka sitten sairastuu ja kuolee. Elisa
itse on silloin kaukana Karmel-vuorella. Sunemin kaupunki sijaitsi vain muutaman kilometrin päässä myöhemmin syntyneestä Nainin kaupungista. Vaimo lähettää sanan Elisalle. Tämä palaa kiireesti ja antaa pojalle
eräänlaista tekohengitystä Jonkin ajan kuluttua poika
aivastaa seitsemän kertaa ja avaa silmänsä. Profeetta
sanoo äidille: Ota poikasi. Äidin ilo on suuri (2. Kun.
4:8-37).
Herran Jeesuksen käy sääli itkevää Nainin leskeä. Hän
sanoo leskelle: Älä itke. Sitten hän menee paarien viereen ja koskettaa niitä, jolloin kantajat pysähtyvät.
Tämän jälkeen Vapahtaja lausuu mahtisanansa: ”Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!” Silloin kuollut
nousee istumaan ja alkaa puhua. Jeesus antaa hänet
takaisin äidille.
Elia ja Elisa huutavat avuksi Herraa ja rukoilevat hartaasti Häntä antamaan elämän Sarpatin ja Sunemin
äitien pojille. Herra Jeesus taas sanoo arvovaltaisesti:

Vanha kirkko riemuitsee siitä, että Hän todellakin on
tullut Herrassa Kristuksessa kansansa keskelle: ”Vapahtajamme on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon
elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan
evankeliuminsa.” Herrassa Kristuksessa voivat kaikki
siirtyä kuoleman kulkueesta elämän kulkueeseen.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 86:10-13
Su: Job 14:1-6,13, Room. 8:18-23, Luuk. 7:11-16
Ma: 2. Kor. 4:(7-)10-14
Ti: Joh. 11:21-27,38-44
Ke: Job 19:25-27
To: Joh. 5:19-21
Pe: Fil. 1:20-26 / Jes. 26:15-19
La: 1. Kun. 17:17-24

Virsirukous:
Myös kuolleet haudoistansa Jumala herättää,
ne elävien kanssa eteensä käskettää.
Se päivä koittaa kerran, se hetki riemukas,
kun seurakunta Herran on koolla autuas.
Omansa Kristus osti ja päästi paulasta,
hän itse heidät nosti kuoleman kuopasta.
Loppuivat kilvoitukset ja tuskat tukalat,
päättyivät ahdistukset ja vaivat vaikeimmat.
620: 3, 6

