Yhdeksästoista sunnuntai
helluntaista

yhtä ainoaa Jumalaa. Hän antaa voimaa ja alttiutta
rakastaa lähimmäistä.

Kallisarvoinen helmi
Tämän sunnuntain aihe on rakkauden kaksoiskäsky. Se
kiteyttää lyhyeen muotoon lain sisällön: ”Kuule, Israel:
Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja
mielestäsi ja koko voimallasi ja lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi” (Mark. 12:29-31). Vertaus peltoon kätketystä
aarteesta ja kauppiaasta, joka etsii kalliita helmiä, ei
aluksi näytä koskevan rakkauden kaksoiskäskyä.
Vertauksen tähtäyspiste on kuitenkin juuri siinä.
Mooses nousee vuorelle noutamaan uusia laintauluja.
Hän tahtoo nähdä Herran kirkkauden hohteen. Jumala
sanoo hänelle: ”Sinä et voi nähdä minun kasvojani,
sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon.”
Jumala asettaa kuitenkin Mooseksen kallionkoloon,
suojaa häntä kämmenellään ja antaa kirkkautensa
kulkea ohi. Sen jälkeen Mooses saa katsella Jumalaa
takaapäin. Samassa yhteydessä Herra ilmoittaa
Moosekselle nimensä Jahve, ja kirjoittaa lain uusiin
tauluihin. Mooses tuo ne vuorelta alas pyhäkkötelttaan
(2. Moos. 33:12 - 34:35).
Pyhäkköteltassakaan Mooses ei saa nähdä Jumalan
kasvoja, vaan Herra Sebaot puhuttelee häntä pilvestä.
Sen kirkkaus täyttää koko telttamajan. Mooses sijoittaa
laintaulut liiton arkkuun kaikkein pyhimmässä (2.
Moos. 33:18 - 34:9; 40:20). Näin laki ja siinä ilmenevä
Jumalan tahto, jonka rakkauden kaksoiskäsky tiivistää
lyhyeen muotoon, oli kaikkien israelilaisten ulottuvilla:
”Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja
sydämessänne, valmiina noudatettavaksi” (5. Moos.
30:14).
Herran Jeesuksen kertomat lyhyet vertaukset
havainnollistavat taivasten valtakuntaa. Se on
ensinnäkin kuin peltoon kätketty aarre, jonka työmies
löytää. Se on myös verrattavissa kauppiaaseen, joka
etsii kauniita helmiä ja yhden kallisarvoisen
löydettyään myy kaiken ja ostaa sen. Työmieskin myy
omaisuutensa ja ostaa pellon. Vertaukset kiihottavat
mielikuvitusta. Mikä riemu täyttääkään niin aarteen
löytäjän kuin kauppiaankin mielen, kun he löytävät
onnekkaasti tavattoman arvokasta. Kumpikin vertaus
kertoo peitetysti, että niin pellon aarre kuin helmikin
ovat Herra Kristus itse. Löytäjä tulee niin Hänen
valtaamakseen, että uhraa kaiken muun voidakseen
omistaa tämän Aarteen. Helmi synnyttää vaikutelman,
ikään kuin sen sisällä olisi valoisan pilven kätkemä
salaisuus. Näin sen tulkitsee Efraim Syyrialainen. On
mahdollista, että helmi ymmärrettiin symbolikuvaksi
sille pilvelle, jossa Herra on läsnä kansansa keskellä.
Tässä helmessä me saamme katsella Jumalan kasvoja.
Aarteen haltija ei voi muuta kuin rakastaa koko
sydämestään, sielustaan, mielestään ja voimastaan tätä

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 119:1-8
Su: 2. Moos. 20:1-17, 1. Kor. 1:4-9, Mark. 12:28-34
Ma: 1. Joh. 2:15-17
Ti: Matt. 13:44-46 / Ruut 1:15-18
Ke: 5. Moos. 10:12-13 / Mark. 10:17-27
To: Matt. 22:34-40(-45)
Pe: Room. 10:4-13 / 5. Moos. 30:11-14
La: 2. Moos. 34:3-9

Virsirukous:
Helmeä etsin kallista aarteeksi sydämeni.
Se helmi olet ainoa, Herrani, Jeesukseni.
Kaikesta auta luopumaan, vain että voitan sinut
ja sinä, Herra, kokonaan omaksi saisit minut.
203: 8

