VIIKON SANA 25.3.2019

Juhani Kapiainen

Meillä oli viime sunnuntaina Marian ilmestyspäivä eli lyhyemmin ilmaistuna Marianpäivä.
Kyseisen päivän evankeliumi on kirjoitettuna seuraavasti:

Luuk. 1:26-38
Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka
nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja
neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu!
Herra olkoon sinun kanssasi."
Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa.
Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja
katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on
oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle
Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas
iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa
sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, sinun
sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes
kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi
mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä.

Marianpäivän aiheena on ”Herran palvelijatar”. Tämä on otettu suoraan
evankeliumitekstin lopusta: ”Minä olen Herran palvelijatar: tapahtukoon minulle sinun
sanasi mukaan.” Enkeli Gabriel oli ilmoittanut Marialle, että hänestä tulee maailman
Vapahtajan äiti. Ensi alkuun Maria hämmästelee, kuinka tämä voi tapahtua, mutta kun
enkeli selittää hänelle tapahtumien kulun, hän suostuu Jumalan antamaan tehtävään.
Voimme vain kuvitella miltä Mariasta tuntui, kun hänelle ilmoitettiin, millaisen tehtävän
Taivaan Isä oli hänelle varattuna. Olisikohan hän miettinyt: miksi juuri minä? Se olisi
sangen luonnollinen kysymys tuossa tilanteessa. ”Miksi juuri minä? Eikö joku toinen olisi
sopinut tehtävään paremmin?” Joku sellainen mahtava ylhäisönainen, korkeassa
asemassa oleva, ehkä ihan kuninkaallinenkin. Sellainen joka asuu linnassa vartijaväen
ja palvelijakunnan ympäröimänä. Sellainen, jonka ei olisi tarvinnut lähteä minnekään
raskaana ollessaan. Sellainen joka olisi saanut synnyttää lapsen turvatuissa
olosuhteissa. Sellainen, jonka ei olisi tarvinnut laittaa vastasyntynyttä lasta mihinkään
eläinten syöttökaukaloon vaan hienoon vuoteeseen. - Voimme jatkaa kuvittelua
halutessamme eteenpäin. - Jumala valitsi Marian, aivan tavallisen nuoren tytön.
Kuitenkin sellaisen, jolla oli hurskas sydän ja altis mieli. Herran palvelijattaren mieli. Se
oli tärkeämpää kuin korkea asema ja sen takaamat olosuhteet. Tätä tulee mielestäni
Mariasta puhuttaessa korostaa uudelleen ja uudelleen.

Osa kristikuntaa on tehnyt Mariasta kuitenkin jotain aivan muuta, palvonnan kohteen,
keskipisteen, niin että Jeesus jää taka-alalle, suorastaan peittoon. Mariasta on tehty niin
suuri, ettei Jeesusta tahdo näkyä. Kaikki onkin Mariasta riippuvaa, ei niinkään
Jeesuksesta.En mitenkään voi kuvitella Marian tahtoneen, että hänestä tulisi jokin
kuningatar-hahmo, puhumattakaan mistään taivaan kuningattaresta. Ei Raamattukaan
piirrä hänestä sellaista kuvaa. Maria jää kaiken kaikkiaan pieneksi hahmoksi, taka-alalle,
Uuden testamentin evankeliumeissa ja apostolien kirjeissä. Jeesus on Uuden
testamentin ja koko Raamatun keskus. Maria oli vain maailman Vapahtajan
ihmiseksitulemisen välikappale. Häneltä hän sai inhimillisen luontonsa. Jumaluus tuli
Pyhän Hengen kautta.
Mariasta voidaan oppia nöyryyttä ja suostumista Jumalan tahtoon ja tehtäviin. Marian
tapaus osoittaa myös, että Jumalalle ei ole mahdottomuuksia. Kaikki on mahdollista
Hänelle.Näistä Jumalan mahdollisuuksista todisti myös Jeesuksen elämä. Se todisti
myös sen, että Jumalalle jokainen ihminen on tärkeä, se kaikkein heikoin ja syntisinkin.
Jeesus otti vastaan kaikkia erotuksetta. Niin eivät tehneet ne, jotka katsoivat
yksinoikeudella edustavansa Jumalan tahtoa ja valtakuntaa maan päällä. Heidän
kauttaan, uskomuksestaan huolimatta, piirtyi Jumalasta täysin väärä kuva. - Millaisen
kuvan me Jumalasta piirrämme? Sitä on hyvä kysyä ja tarkistaa ihan Raamatusta.
Jeesuksen elämässä ja opetuksissa on jatkuvasti opittavaa. Kunpa hänen kuvansa saisi
meissä runsaampana ilmestyä. Voisi olla tulossa ihmisiä enemmän Jumalan
valtakuntaan.
Armo Jeesuksen Kristuksen kautta on kaiken A ja O. Ilman sitä ei ole meillä mitään
muuta kuin tyhjää. Myös taivaspaikka jää ilman armoa vastaanottamatta. On
käsittämätöntä se kohu, joka on syntynyt Helsingin Vuosaaren seurakunnan
kirkkoherran Raamatun mukaisen opetuksen vuoksi, sen että ihminen joutuu
kadotukseen, ellei hän ota vastaan Jeesusta Vapahtajakseen. Asiahan on juuri näin –
Raamatun – mukaan. Ei Jeesuksen lunastustyö ketään automaattisesti pelasta. Jos niin
olisi, putoaisi pohja pois lähetystyöltäkin. Jo pienoisevankeliumi yksistään riittää
kertomaan tämän yksinkertaisen asian: ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen ja
joutuu kadotukseen, jos torjuu Jeesuksen ja tarjona olevan armon. - Kyllä me täällä
Vakka-Suomessa olemme näin saaneet julistaa ihan rauhassa. Ei ole kirkkoneuvosto
eikä -valtuusto tästä pillastunut. Siunausta ja voimia Vuosaaren kirkkoherralle!
Niin, Jeesuksen luo saa tulla syntinen ihminen. Jeesuksen nimessä ja veressä annetaan
synnit anteeksi ja sydämeen tulee Jumalan rauha. Tätä saamme julistaa rohkeasti.
Rukoilemme:
Kiitos Jeesus veresi voimasta, joka nostaa syntisen ja kadotetun ihmisen
Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Anna meille voimaa julistaa
Jeesusta ainoana tienä iankaikkiseen elämään. Aamen.

