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Arja Kalliopaasi, kappalainen

Ihmisen elämänkaarivaiheiden keskellä kastetilanteessa kokoonnumme kirkkoon vauvasta
vaariin useamman sukupolven edustajina kukin omassa roolissamme, kukin omalla
paikallaan. Isovanhemmat edustavat ikäpolvea, jonka elämässä moni unelma ja päämäärä
on saanut toteutua. Sen sijaan kastettavan pienokaisen alkanut elämä herättää vielä
monenlaisia kysymyksiä ja toiveita.
Kynttilänpäivän evankeliumissa matkaamme Jerusalemiin. Jerusalemin temppelissä
kohtaamme kaksi vanhemman sukupolven edustajaa sekä nuoren parin pienen lapsen
kanssa. He ovat juuri saapuneet paikalle tärkeää toimitusta varten.
Juutalaisen perinteen mukaan kahdeksan päivän ikäisenä ympärileikattu lapsi viedään
temppeliin Herran eteen noin kuukautta myöhemmin. Mooseksen lain mukaan Herralle
pappispalvelusta varten kuuluva esikoispoika lunastettiin takaisin tiettyä maksua vastaan.
Kaikilla paikalle saapuneilla oli oma tehtävänsä ja kutsumuksensa Jumalan suunnitelmien
mukaan. Perheen isän rooliin suostunut Joosefkin oli ennen pitkää tottunut uuteen ja
hämmentävään ajatukseen isäksi tulemisestaan. Kaikki ei kuitenkaan mennyt totuttujen
tapojen mukaan.
Myös nuoren tytön elämä oli muuttunut vajaassa vuodessa odottamattomien tapahtumien
seurauksena. Edessä oli ollut lapsen odotus ja sopeutuminen äitiyteen. Sen lisäksi
pienessä kylässä oli kohdattava monia uteliaita vastaantulijoita. Kuitenkin Marian mielessä
oli päällimmäisenä enkelin viesti: Älä pelkää. Olet mukana Jumalan koko maailmaa
koskettavassa suunnitelmassa.
Marian lisäksi kirkkoon oli saapunut kaksi elämänkaarensa myöhemmässä vaiheessa
olevaa vanhusta. Simeon ja Hanna istuivat tukevasti kirkon penkillä. Pyhän Hengen
vaikutuksesta hurskas, Jumalaa pelkäävä Simeon tiesi odottaa Israelin kansalle luvattua
lohdutusta. Simeonin ajatukset olivat suuntautuneet uudelle toivolle ja muutokselle. Myös
naisprofeetta Hannan asenne elämään oli luottavainen.
Elämämme aikana eräs keskeinen tavoite on tehdä työtä, johon tarvitsemme koulutusta.
Nykyään on ollut esillä nuorten tilanne ja hyvinvointi yhteiskunnassamme unohtamatta
viimeaikaisia uutisia vanhusten hoivapalveluista. Tällä hetkellä Suomessa lähes joka
kymmenes lapsi elää pienituloisessa perheessä.
Tänään alkavan vuoden 2019 Yhteisvastuukeräyksen varoin tuetaan vähävaraisten lasten
ja nuorten opiskelua avustamalla opiskelukustannuksissa kotimaassa sekä maailman
katastrofialueilla koulutukseen liittyvien tekijöiden luomissa. Me voimme kannustaa ja
tukea lapsia ja nuoria löytämään oman tehtävänsä ja kutsumuksensa.
Evankeliumissa jo pitkään eläneet Simeon ja Hanna olivat jo saavuttaneet oman
päämääränsä. Joosefilla ja Marialla tehtävää oli vielä edessä päin. Sen sijaan siinä
vaiheessa vielä pienen Jeesus-lapsen tehtävä ja kutsumus oli jo tiedossa.
Kynttilänpäivän evankeliumi julistaa meille ”Kristusta, Jumalan kirkkauden säteilyä”.
Simeonin tavoin voimme Jeesuksessa Kristuksessa kohdata maailman ja ihmiskunnan
Vapahtajan, syntimme sovittajan. Jeesus sanoo: Minä olen maailman valo. Se, joka
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.

