Kahdeskymmenestoinen
sunnuntai helluntaista
Joonan merkki
Tämän sunnuntain aihe on uskon perustus. Apostoli
Paavali kehottaa: ”Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa.
Pankaa itsenne koetteelle” (2. Kor. 13:5). Usko on
näkemistä pintaa syvemmälle ja ankkuroitumista todellisuuteen, joka ei ole käsin kosketeltavissa. Silti se
kestää koettelemisenkin ja kantaa siihen turvautuvan.
Tätä asiaa havainnollistaa Joonan merkki.
Goljat, filistealaisten jättimäinen soturi, on varustautunut voittamattomalta vaikuttavaan sotisopaan. Se lamaannuttaa israelilaiset. Daavidilla on yllään vain
paimenpojan puku, linko ja viisi sileää kiveä laukussaan. Goljat lähtee taisteluun ylimielisenä ja tietoisena
murskaavasta ylivoimastaan, Daavid taas Jumalan
nimessä ja Hänen voimassaan. Goljat ei odota kohtaavansa mainittavaa vastusta häntä kohti juoksevasta
paimenpojasta. Nuorukainen singahduttaa kiven lingostaan keskelle Goljatin otsaa. Goljatin omalla miekalla
Daavid surmaa jättikokoisen vastustajansa. Se, mikä
näytti voittamattomalta, kukistuu sen voimasta, jota
Goljat piti heikkona (1. Sam. 17:40-54).
Joonasta tulee tahtomattaan merkki itseään Väkevämmästä. Hän pakenee Jumalan antamaa tehtävää lähteä
saarnaamaan parannusta Ninivelle. Jumala pysäyttää
Joonan ja käskee meripetoa ottamaan karkulaisen turvasäilöön. Hän pitää profeettaa siellä kolme päivää ja
kolme yötä. Sitten Jumala käskee meripetoa oksentamaan Joonan kuivalle maalle. Näin hänestä tulee
merkki Jumalan kaikkivallasta. Se saa kaiken tottelemaan itseään (Joona 2).
Kirjanoppineet ja fariseukset tiukkaavat Herralta Jeesukselta varmaa näyttöä siitä, että Hänellä on todellakin valtuudet puhua ja toimia Jumalan nimessä. Siitä
syystä he pyytävät Häneltä merkkiä taivaasta. Tämän
Herra Jeesus torjuu päättäväisesti. Merkin pyytäminen
on tunnusomaista pahalle ja uskottomalle sukupolvelle.
Se otaksuu ulkonaisesti mahdikkaan vakuuttavan kiistattomasti. Näin sulkeutuu tie Kristuksen luokse, joka
tarjoaisi kestävän ankkuroitumispaikan. Tälle ulkonaiseen pitäytyvälle sukupolvelle Jumala on antava Joonan merkin. Niin kuin Jumala käski meripetoa oksentamaan Joonan kuivalle maalle, niin Hän on käskevä
tuonelaa ja kuolemaa. Ne oksentavat haudasta Herran
Jeesuksen Kristuksen, kummankin hirviön voittajan.
Nämä kaksi kauhua herättävää Goljatia kaatuvat voimattomina Daavidin Pojan, Herran Jeesuksen niihin
sinkoamasta tulikatseesta. Joonan merkki osoittaa uskon perustuksen. Se on Herra Jeesus Kristus. ”Muuta
perustusta ei voi kukaan laskea”, vakuuttaa apostoli
Paavali (1. Kor. 3: 11).
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Virsirukous:
Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on, emme
kauhistu vastustajaamme.
Viha vaikka on vastaamme sammumaton, niin me
turvaamme puolustajaamme.
Vaikka kaita on tie ja se taisteluun vie, meille Jeesus on
turva ja kilpi.
Siis me uskossa vaan käymme taistelemaan. Pyhä on
tämä tie, pois jo vilppi.
Tule, Herramme, meitä nyt vahvistamaan, tule, virvoita
voimalla taivaan.
Sinun tietäsi taivuta vaeltamaan, täällä suostumaan
ristiin ja vaivaan.
Tue uskoamme, tue toivoamme, pidä sielumme tallella
aina.
Kuule huutoamme, sinä auttajamme, kuvas kirkkaana
sieluumme paina.
310: 1, 8

