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∏
NEITSYT MARIA
Neitsyt Maria
Maria on latinalais-kreikkalainen
versio heprealaisesta Mirjamista.
Nimikaima Aaronin sisar johti
kansan kiitokseen ja ylistykseen
virren muodossa Punaisen meren
rannalla:
“Veisatkaa Herralle, sillä hän on
ylen korkea, hevoset ja miehet hän
mereen syöksi.” (2. Moos. 15:21)
Suoranaisia esikuvia Marialla ei ole.
Raamatussa tosin on useita
merkittäviä naisia: Eeva, Rahab,
Hanna, Ester jne.
Mirjam tarkoittaa vastahakoisuutta
jopa katkeruutta.

ENKELIN ILMOITUS
Ennenkuin Maria kiitosvirtensä lauloi, hän sai enkeliltä Jumalan
lähettämän viestin.
Ilmoituksessa olevia sanoja olisi Marian ollut vaikea ymmärtää
käyttipä hän maalais- tai kaupunkilaisjärkeä. Asiat joita hänelle
luvattiin, olivat epätavallisia, aivan ainutlaatuisia. Vaatimattoman tytön
oli niitä vaikea yhdistää itseensä. Hänkö synnyttäisi sellaisen pojan?
Hän tiesi olevansa neitsyt ja ymmärsi lapsen saamisessa tarvittavan
miestä ja siksi hän kysyi, kuinka se olisi mahdollista. Ja enkeli
vakuutti, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta antaen esimerkin
Marian sukulaisesta Elisabetista, jota sanottiin hedelmättömäksi mutta
jonka Jumala oli muuttanut hedelmälliseksu.
Maria salli tapahtuvan kaiken Jumalan ilmoituksen kohdistuvan
itseensä sanomalla olevansa Herran palvelijatar. Suuren ilmoituksen
saatuaan Maria meni kiiruusti Elisabetin luokse. Askelet taisivat olla
kevyet ja kantoivat miltei maahan koskettamatta.
Elisabet täyttyi Marian tervehdyksen yhteydessä Pyhällä Hengellä.
Hengen antaman viisauden vaikutuksesta hän sanoi Marialle: “Ja
autuas se joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle tuli
Herralta.” (Luuk. 1:45)
Tuo hetki oli ylistyksen aikaa vaikka hieman myöhemmin saattoi
Marian elämään tulla tummiakin raitoja. Olihan Maria tavallinen
ihminen niinkuin kaikki muutkin ja hän koki itsensä alhaiseksi.
Saattoiko se tosiaan olla totta, että hänen synnyttämänsä poika saisi
ikuisen valtaistuimen ja korkean kuninkaan valtaistuimen.
ii

ENKELIN VIESTI

∏

•

•

•

•

•

“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 pyhäksi.” (Luuk.
1:31-35)

Enkelin ilmoituksesta
No olihan aikoinaan Israelin kuninkaaksi nostettu Saul vähäisimmästä Benjaminin
suvusta. Hänen jälkeensä oli asetettu Iisain veljeksistä nuorin, Daavid, kuninkaaksi.
Joten Herralle oli mahdollista nostaa kuninkaita kansansa johtoon. Kuitenkin se
epäilemättä on tuntunut Mariasta kaukaiselta asialta, noista ajoista oli kulunut
ikuisuus ja hän ei ollut “kuninkaallinen” vaikkakin Daavidin sukua.
Enkeli sanoi myös, että syntyvä poika olisi Jaakobin huoneen kuningas ikuisesti
eikä hänen valtakunnallansa pitänyt olla loppua. Sen täytyi olla ihme.
Jos tällaista olisi sanonut tavalliselle ihmiselle, olisi hän kaiketi kokenut, että joku
syöttää hänelle pajunköyttä. Ihmeeltä se tuntui Mariastakin ja hän aikoi palauttaa
suuret lupaukset maan pinnalle ihmettelemällä, kuinka sellainen saattoi tapahtua
hänen kohdallaan. Hän oli naimaton ja neitsyt kuten hän sanoi, ettei tiennyt mitään
miehestä.
“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.” (Luuk. 1:35)
Tämän on täytynyt olla melkoinen uutispommi Marialle. Millä tavalla hän mahtoi
ymmärtää ajatuksen synnyttää ikuinen kuningas, Jumalan Poika. Ei varmaankaan
aivan täydellisesti ja kuitenkin hänen vastauksensa oli myönteinen: “Katso, minä
olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan.”
Maria ei nähnyt kaikkea mutta hän uskoi. Kuitenkin hän sai sen verran valaistusta
asiaan että hän ymmärsi, mihin uskoi.
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Marian nöyryys
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∏

•

“Ja Maria sanoi: Minun
sieluni suuresti ylistää Herraa.

•

ja minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, Vapahtajastani;

•

sillä hän on katsonut
palvelijattarensa alhaisuuteen.
Katso, tästedes kaikki
sukukunnat ylistävät minua
autuaaksi.

•

Sillä voimallinen on tehnyt
minulle suuria, ja hänen
nimensä on pyhä.

•

ja hänen laupeutensa pysyy
polvesta polveen niille, jotka
häntä pelkäävät.

•

Hän on osoittanut voimansa
käsivarrellaan; hän on
hajottanut ne, joilla oli ylpeät
ajatukset sydämessään.

•

Hän on kukistanut valtiaat
valtaistuimilta ja korottanut
alhaiset.” (Luuk. 1:46-52)

Maria oli nuori neitonen, kun enkeli ilmestyi hänelle. Kuitenkin hän suhtautui kypsästi
enkelin välittämään tietoon ja siihen, että se kohdistui häneen. Marian kiitosvirren
sanoista saamme jonkin verran ymmärrystä Marian mielenlaadusta ja jopa hänen
varhaisemmasta elämästään ja hänen uskostaan Jumalaan.
Ensimmäisessä lauseessa Maria sanoo samat asiat kuin Hanna joka synnytti Samuelin
vanhalla iällä. Osasiko Maria nuo sanat ulkoa vai johdattiko Pyhä Henki hänet
sanomaan niin. Varmaan molemmista oli kysymys. Marian kiitosvirren muutkin sanat
ovat lähes kaikki “lainauksia” Vanhasta Testamentista. Siitä piirtyy kuva Mariasta,
joka on kulkenut vanhempiensa tai sukulaistensa mukana synagoogassa ja juhlilla,
joissa on luettu Raamattua ja laulettu psalmeja. Niinpä Marian ei ollut vaikea
samastua Hannaan, joka ylisti myös Herraansa.
Profeetta Habakukin tekstit olivat Marialle myös tuttuja, kun Maria sanoo henkensä
riemuitsevan Jumalasta Vapahtajasta. Vapahtajasta Marian sanoina käytetään kreikan
kielessä sanaa Soteri. Siitä sanasta soteriologia tulee merkiten vapautusteologiaa.
Habakuk sanoo sitä myös autuudeksi, joka hepreassa on jesa josta ovat sanat Jesaja,
Jeesus. Sanana jashaa merkitsee vapauttaa, johtaa avaraan paikkaan. Vertaa tätä
Paavalin sanoihin: “Vapauteen Kristus meidät vapauttti. Pysykää siis lujina, älkääkä
antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” (Gal. 5:1)
Maria ymmärsi mistä on kysymys. Vaan kuinka kaikki tapahtuu juuri hänelle. Sekin
oudoksutti, voiko syntymä tapahtua ilman miestä. Olihan Jumala aiemminkin
osoittanut voimansa käsivarrellaan.. Tämän ymmärtämisessä auttoi Jumalan sana
vaimon siemenestä. Lopulta Maria tyytyi Jumalan tahtoon: “tapahtukoon minulle
sinun sanasi mukaan”. Enkelin sanat olivat siis Jumalan sanoja!
Neitseestä syntymisen problematiikka hallitsee ihmismieliä nykyäänkin, ehkäpä jopa
enemmän tänään kuin aikana, jolloin ihmiset uskoivat enemmän Jumalaan ja hänen
ihmeisiinsä.
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PERIMÄSTÄ
•

DNA toimii tarkoituksellisesti
vain, jos sillä on ohjelmoitu
kieli, joka muodostaa toimivia
geneettisiä lauseita.

•

Mikään osa geneettistä koodia
ei muodostu itsekseen vaan
ohjelmoidun systeemin
mukaisesti

•

Ajan kuluessa ihmisen
geeniperimään on tullut
kymmeniä tuhansia virheitä,
jotka eivät suoraa kuulu
ohjelmaan ja virheitä tulee
koko ajan lisää. 85% virheistä
tulee miehen sukusolujen
kautta.

•

Marian aikaan geenivirheitä
oli vähemmän.

•

Kun Jumala muutti naisen
toisen X-kromosomin Y: ksi
saadakseen aikaan Jumalan
Pojan, oli virheitä erittäin
vähän, jos ollenkaan.

Neitseestä syntymisen biologiaa
Maria oli ilmeisesti siveä neitokainen, koska hänellä ei ollut miessuhteita, oliko ollut
paljon ajatuksiakaan ennen kihlautumista. Kun hän sai viestin enkeliltä, hän kuuli,
että se, joka hänestä syntyy, on pyhä ja Jumalasta, Maria tuskin tunsi itseään niin
pyhäksi kuin tuleva poika.
Koska Maria kuitenkin hyväksyi enkelin viestin, hän oli valmis ottamaan vastaan
sen, mitä Jumala oli suunnitellut. Samalla hänen on täytynyt yhdistää Jumalan
paratiisissa ilmoittama asia, että pelastus tulee vaimon siemenestä: “Ja minä panen
vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on
rikki polkeva sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1. Moos. 3:15)
Kysymys on vaimon siemenestä eli munasolusta. Jumala loi ihmisen maan tomusta,
aineksista joita maassa on. Luomisessa Jumala pani ensimmäiseen ihmiseen
geneettisen koodin kielen; koko paketin kerrallaan, jonka kromosomeissa on 2 x
3500 miljoonan koodikirjaimen tiedosto. DNA sisältää koodikielen aivan kuin
tietokonekielikin sellainen on. Tietokonekielen kahden aakkosen ohella DNA: ssa
on nelikirjaiminen aakkosto, joista muodostuva kieli kertoo soluille
kolmiulotteisessa kierteessä kuinka kaiken pitää toimia.
Jos biologinen kieli olisi yhtä köyhää kuin tietokonekieli eli vain kaksi aakkosta, se
aiheuttaisi paljon häiriöitä eikä siinä olisi ylimääräistä tietosuojaa mutaation
muunnoksille. Toisin sanoen biologinen järjestelmä kestäisi heikommin
mutaatioiden aiheuttamia virheitä.
Biologinen kieli on todella olemassa ja se vaikuttaa sen, että reduntanssissa
mutaatiot pyrkivät eliminoitumaan. Biokielen korjausmekanismi jättää korjaamatta
yhden promillen virheistä, joten elämän suunta on jatkuva rappeutuminen.
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Neitsyt synnyttäjänä
Aadamin luomisessa Jumala asetti siis koko geenikielen kirjaston Aadamiin. Niinpä
mieheltä löytyy X ja Y kirjaimilla merkityt kromosomit eli hänessä on mies- ja
naispuolinen osa. Jumala ennakoi luodessaan Aadamin, että tarvitaan myös nainen,
koska Aadamille ei ollut muuten kumppania elämää jakamaan. Jumalan tarvitsi
luoda Eeva poistamalla hänen munasolustaan toinen X ja sijoittamalla sen paikalle
Y ja niin koodi oli valmis toteuttamaan uuden poikayksilön. Kasvu alkoi ilmeisesti
kylkiluun luuytimessä, mikä luu otettiin Aadamin kyljestä.
Naisesta puuttuu miespuolisuus silloin kun ei ole tapahtunut virheellisiä
mutaatioita. Pojan synnyttäminen partenogeneettisesti on siten mahdotonta.
Miehen kromosomit täytyy saada mieheltä. Paitsi Marian kohdalla Jumala vaikutti
muutoksen hänen kromosomeissaan vaihtamalla toisen X: n Y: ksi ja niin Maria oli
valmis synnyttämään pojan.

MARIA RISTIN JUURELLA

Tässä toteuti Jumalan ennustus Eedenin puutarhassa, jossa hän sanoi vaimon
siemenestä(miehen siemenestä ei mainita mitään) tulevan sen, joka murskaa
käärmeen eli paholaisen pään. Murskaajana oli Jeesus Kristus. Paratiisin aikaa
myöhemmin profeetta Jesaja kirjoitti muistuttaen neitseestä syntymisen ihmeestä:
“Sentähden Herra itse antaa teille merkin; Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja
synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14) Tämä teksti on
epäilemättä tullut myös hurskaan Marian mieleen suuren ihmeen edessä ja
vahvistanut hänen luottamustaan saamansa viestin jumalallisuudesta.
Jesajan huomautus on tärkeä. Kautta maailman sivu on ollut sankareita. Kukaan
heistä ei ole syntynyt neitsyestä. Vain Jeesus on. Sen tähden että neitseestä
syntyminen on niin harvinaista, sitä voidaan pitää Jumalan merkkinä
ihmiskunnalle.
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Marian uskonnollisuus

∏
•

“Nälkäiset hän on täyttänyt
hyvyyksillä ja rikkaat hän on
lähettänyt tyhjinä pois.

•

Hän on ottanut huomaansa
palvelijansa Israelin,
muistaakseen laupeuttaan

•

Aabrahamia ja hänen
siementänsä kohtaan
iankaikkisesti, niinkuin hän on
meidän isillemme puhunut,

Marian käyttämät kiitosvirren sanat johdattavat hänen isilleen ja esiäideilleen
puhuttujen sanojen jäljille, kuten jae 1:55 Luukkaan evankeliumissa tuo esiin.
Ilmeisesti juuri niinkuin Maria oli tyttösenä kuullut ja painanut ne mieleensä. Myös
tämän: “Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan
päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.” (1. Moos. 22:18) Marian on
täytynyt enkelin puhuttelussa ymmärtää asia samoin kuin Paavali: “Mutta nyt
lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen: Hän ei sanonut; Ja
siemenille, ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestää; Ja sinun siemenellesi,
joka on Kristus.” (Gal. 3:16) Itse asiassa Maria lausuu saman ajatuksen
kiitosvirressään Aabrahamin siemenestä. Galatalaiskirjeessä puhutaan Aabrahamin
siemestä yksikössä ja samoin Marian sanoina Luukas 1:55. Kummassakin siemen
on kreikaksi yksikkömuotoa spermati.

•

Ja Maria oli hänen tykönänsä
kolme kuukautta ja palasi jälleen
kotiinsa.” (Luuk. 1:53-56)

Näin ollen Maria ymmärsi aivan selvästi, että Jumala oli toteuttamassa Eedenin
puutarhassa ja Aabrahamille annetun lupauksen neitseestä syntyvän Poikansa
kautta.

•

“kai egalliasen to Pneuma mou
epi Theo to Soteri mou.” (Luuk.
1:47 kreikaksi)

Miksi Jumala valitsi juuri Marian Poikansa synnyttäjäksi?

MARIAN KIITOSVIRSI

•

Kuten lukija ehkä huomaa tuossa
lauseessa on kolmiyhteinen
Jumala; Theo ja Soteri ja
Pneuma. Henki tosin Marian
hengessä mukana ollen.

Kysymys on aiheellinen. Mariasta luodaan helposti mielikuvaa, että hän oli
yksinkertainen ja lapsellinen, joka saattoi uskoa helposti mahdottankin asian ja että
hän mahdollisesti lauloi kiitostaan jonkinlaisen hallusinaation vallassa.
Marian kiitosvirsi osoittaa aivan toista. Hän ymmärsi täysin, että saada lapsi
neitsyenä on jumalallinen merkki ja suuri ihme. Hän ei mitä ilmeisimmin
kuitenkaan tiennyt, kuinka se käytännössä tapahtuu, kun ei ollut ollut miehen
kanssa.
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Vierailtuaan Elisabetin luona hän oli valmis veisaamaan
ylistystä ja kiitosta Herralle. Ylistikö hän siitä, että juuri hän
on päässyt jumalallisen huomion kohteeksi? Osittain niinkin
mutta juuri se, että hän kiittää Vapahtajasta ja siitä, kuinka
Jumala on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, osoittaa
hänen laajakatseisuuttaan. Myös maininta Aabrahamin
siemenestä vahvistavat tätä käsitystä Marian teologisesta
syvällisyydestä.
Hänen sanoistaa kiitosvirressä huomataan, että nuori
neitonen oli ollut Jumalan Hengen puhuttelussa ja ne sanat,
joita hän elämässään oli synagoogassa ja muissa hengellisissä
yhteyksissä imenyt itseensä, alkoivat elää hänessä.
Elisabetin sanat Marialle: “Ja autuas se, joka uskoi, sillä se
sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta:” on
täytynyt kuulostaan vähintäinkin hunajan pisaroilta, koska
hän heti sen jälkeen alkoi laulaa ylistystään Herralle.
Viereisellä sivulla oleva kuva esittää Mariaa. Kuva esiintyy
alkuperäisenä Pyhän Katariinan luostarissa, noin 1000luvun vaihteessa

8

Armon osallisuus
Voidaan kai sanoa, että Maria odotti muiden hurskaiden israelilaisten kanssa Jumalan
vapahdusta. Kun enkeli oli puhunut Marialle, kiitosvirren sanoista huomaa, että hän
ymmärsi sen tapahtuvan hänen ruumiinsa kautta. Hän synnyttäisi Immanuelin ihan
kirjaimellisesti, sillä se tarkoittaa Jumala kanssamme, Nimi Soteri on Vapahtaja, juuri se
jota oli kauan odotettu. Jo Jaakob huokaisi Jumalalle: Sinullta minä odotan Pelastusta.
Ollakseen Jumalan Pojan synnyttäjä Marialla oli epäilemättä joitakin sopivia
ominaisuuksia sen lisäksi, että hän oli neitsyt. Sellaisia että Jumalan armo kohdistui juuri
häneen.
Joskus perheen isä tai äiti voi saada osakseen lapsiltaan sellaisen vastaanoton, jossa lapsi
hyppää kaulaan ja sanoo; sinä olet maailman ihanin isä/äiti, minä rakastan sinua ihan
kamalasti! Mitä vanhempi tekee lapselle tämän jälkeen; sanooko hän että mene pois tai
ole hiljaa. Ei, ei ainakaan tavallinen vanhempi vaan hän on otettu tuolaisesta lapsesta eikä
soisi hänelle mitään pahaa vaan ehkä sanoisi: kuule, mitä haluaisit nyt saada?

GENESARETIN RANTAA
TAUSTALLA GOLANIN
KUKKULOITA

Vanhempi toimii tavallisesti niinkuin Jeesuskin oli huomannut ihmisten käytöksestä,
nimittäin: “Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää
häneltä leipää, taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka
olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän
Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä anovat!” (Matt, 7:
9-11)
Tämän Jeesus lausui opetettuaan ihmisiä pyytämään ja anomaan: “Niinpä minäkin sanon
teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa niin teille
avataan. sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan” (Luuk.
11:9,10)
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ARMON OSALLISUUS
Taivaallinen Isä omaa usein samanlaisia tunteita kuin
tavallinenkin isä tai äiti. Maria oli yrittänyt elää kunniallisesti
ja kunnollisesti. Mutta kuten tiedämme, se ei aina onnistu
täydellisesti. Kun kysymys on Jumalan armollisuudesta, ei
silloin olekaan kysymys ihmisen täydellisestä onnistumisesta
vaan Jumalan armollisesta valitsemisesta.

maailman pelastamisesta oman Poikansa kautta. Ennen
sovituskuolemaa hänen täytyi syntyä ihmiseksi.

Kuningas Salomon rukoili Jumalaa antamaan viisautta
hallita kansaansa. Se oli mieluinen pyyntö Jumalan mielestä
ja niin Salomo sai viisautta. Toisen kerran Jumala ilmestyi
Salomolle: “Ja Herra sanoi hänelle: Minä olen kuullut sinun
rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun
edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä
olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin siihen
nimeni ainiaaksi; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati
olemaan siellä.” (1. Kun. 9:3)
Jumala pani vielä Salomolle ehdon, että piti vaeltaa
vilpittömällä sydämellä ja oikeamielisesti. Salomo ei kaikessa
ollut sitä ja niin temppeli on hävitetty. Jumala ei ole pysynyt
ikuisesti siinä temppelissä.
Jumala osoittaa armollisuuttaa usein myös melko
kelvottomille ihmisille mutta erityisesti hän pitää huolta
niistä, jotka ovat olleet uskollisia. Sellaisesta henkilöstä
Maeian kohdallakin on kysymys. Hän sai armon Herran
silmissä ja niin Jumala päätti toteuttaa suunnitelmansa

Jerusalemin temppelin pienoismalli

x

Maria sanoi olevansa alhaisuudesta. Kuninkaallisen loiston
rinnalla niin varmaan olikin. Kysymyksessä on tämän lisäksi
itsensä pienuuden kokeminen Jumalan suurien asioiden
rinnalla.

Johannes kirjoitti: “Ja me olemme nähneet ja todistamme,
että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.
Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä
Jumala pysyy ja hän Jumalassa.” (1. Joh. 414,15)

Niinpä niin mutta Pyhän Hengen täyteys ei tulekaan omien
ponnistelujen kautta. Se tulee uskon kautta.

Johannes ja kumppanit tuskin olivat vielä edes sinttejä
perkaamassa Galilean järven rannalla, kun Maria koki
olevan tuon suuren tapahtuman kohde. Jeesus, Jumalan
Poika ei olisi noiden sanojen perusteella voinut syntyä
hänestä, sillä jos hän ei olisi ollut Jumalassa, ei Jumala
myöskään olisi ollut hänessä.

Israelilaiset olivat vuosisatoja anoneet pelastusta saamatta
sitä. Nyt se onnistui vaatimattoman Marian kautta. Herran
enkelin ensimmäiset sanat olivat hänelle: Terve armoitettu!
Tämä tarkoittaa, että Maria oli saanut armon Jumalan
silmissä. Maria oli Jumalan mielen mukainen nöyrä ihminen,
Niinhän Raamattu todistaa: “Jumala on ylpeitä vastaan,
mutta nöyrille hän antaa armon.” (1. Piet. 5:5)

Elisabetin sanat varmasti olivat lohduttavia ja hengellisesti
valaisevia Marialle vahvistaen häntä: “Siunattu sinä
vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! Ja
kuinka minulle tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee
minun tyköni?” (Luuk. 1:42,43)

Maria oli kai juuri sellainen lapsi, joka hyppää isänsä kaulaan
ja sanoo rakastavansa tätä yli kaiken. Saattoiko Jumala
kieltää sellaiselta ihmiseltä kaikista suurinta lahjaa, joka
hänellä oli antaa tälle maailmalle. Marian kohdalla huipentui
kansan rukous pelastajasta sekä Marian armo Jmalan
silmissä.

Kaikista vuoropuheluista ja Marian kiitosvirrestä voidaan
huomata, että Marialla ei ollut asettaa mitään tekoja, joiden
perusteella Jumala olisi lahjansa ihmiskunnalle antanut
hänen kauttaan.
Nuori nainen on kuitenkin jokaiselle kristitylle esimerkki
nöyryydestä ja uskostaan Jumalan hyvyyteen.

Tässä ei ollut kenenkään erinomaisuus tai hyvyys. Kuitenkin
siinä on uskon syvyydestä kysymys, sillä Pyhän Hengen
täyteys tulee ainoastaan uskon kautta. Sitä Paavalikin
tiedusteli galatalaisilta: “Tämän vain tahdon saada tietää
teiltä; lain teoistako saitte Hengen vai uskossa
kuulemisesta?” (Gal. 3:2) Paavalin mukaan galatalaiset saiva
Hengen lahjan uskon kautta eivät ahkeruudella.

Immanuel, Jumala kanssamme, toteutui Jeesuksessa ja on
vielä tänää jokaisen kristityn kanssa: “Sillä missä kaksi tahi
kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän
keskellänsä.” (Matt. 18:20)
Kuinka se toteutuu, kun uskontunnustuksenkin mukaan
Jeesus nousi Isänsä luokse taivaaseen ja on siellä?
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Pyhästä Hengestä
Hänestä Jeesus antoi lupauksen: “Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille
toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti.” (Joh. 14:16)
Tekstissä käytetty toinen on kreikaksi allon. Se tarkoittaa toista samanlaista.
Selvennetään asiaa käytännön esimerkillä. Jos ovessamme on sarana rikki,
ostamme uuden. Samalla tulemme ajatelleeksi, että ehkä se toinenkin sarana on
rikki ja niin sanomme kauppiaalle tarkoittaen saranaa: toinen samanlainen.
Jeesuksen lähettämä toinen Puolustaja on samanlainen kuin ensimmäinen eli
Jeesus. Ollessaan ihmisruumiissa ja vielä enemmän sitten, kun Jeesus nousi
taivaaseen, hän ei ole voinut olla kaikkien ihmisten kanssa ei edes uskovaisten. siksi
hän lähetti Pyhän Hengen olemaan Jeesuksen muodossa jokaisessa häneen
uskovassa. Pyhä Henki voi sen tehdä, kuten ensimmäisen helluntain tapahtumista
voi lukea: “Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat
heidän itse kunkin päälle.” (Ap.t. 2:3)
NäinPyhä Henki voi olla monissa ihmisissä yhtä aikaa mutta Hän on Jeesuksena
ihmisissä, jotka ovat avanneet sydämensä oven Jeesukselle. Helluntaina oli läsnä
myös Maria.
Sitä mitä tämä toinen Puolustaja meissä tekee, on monenlainen mutta aivan
erityisesti Hän kirkastaa Jeesusta Kristusta. Hän pyrkii meissä saamaan Jeesuksen
muotoa ja olemaan valmiina evankeliumin asialle.
Koko Raamattu on täynnä Jeesuksen kirkastamista. Jumala käski Moosesta
valmistuttamaan temppeliin kultaisen öljylampun. Siinä korostui sama asia.
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Lampunjalka täytyi tehdä niin, että sen kuudessa haarassa jokaisessa oli 3
mantelipuun kukannuppua ja keskimmäisessä 4 nuppua. Yhteensä näitä
kukannuppuja oli 22 eli saman verran kuin heprean kielessä on kirjaimia. Jumala
oli sanonut Jeremialle, että hän valvoo sanaansa seurakunnassa toteuttaakseen sen.
22 aakkosta muodostavat sanoja. Lisäksi öljylampun lamppujen tuli suuntautua
eteenpäin. Eteenpäin sana on hepreaksi tässä paanaa ja se taas merkitsee kasvoja.
Sama sana kuin Penuel, Jumalan kasvot, jotka Jaakob näki Jabbok- virralla.
Myöhemmin Ilmestyskirjassa sanotaan, kuinka seurakunnan enkelillä eli
seurakunnan paimenella tai hän on tuollainen lampunjalka. Toisin sanoen paimenen
tulee kirkastaa ja valaista Jumalan kasvoja eli Jeesusta Kristusta.
Johannes kirjoitti: “Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me
katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella
Pojalla on Isältä ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” (Joh 1:14)
Pimeys etenkin siis hengellinen pimeys on niin sakeaa, ettei siellä näe omaa
syntisyyttään. Siksi kaikki tarvitsevat Hengen antamaa valoa.
Marian elämässä oli varmasti paljon kiitoksen aiheita. Se oli ainakin yhden
kiitosvirren arvoinen. Mutta tummia raitojakin osui hänen elämäänsä. Kun hän
tapasi vanhan Simeonin temppelissä, Simeon ennusti: “ja myös sinun sielusi lavitse
on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulevat julki.” (Luuk. 2:35)
Pieni pettymyksen hetki sattui, kun Jeesus oli 12- vuotiaana temppelissä ja Maria
ja Joosef etsivät häntä. Maria torui poikaansa ja sanoi, että hän ja hänen isänsä ovat
kovasti etsineet Jeesusta. Siihen Jeesus vastasi, että hänen tuleekin olla siellä,
missä hänen Isänsä on eli temppelissä, joka oli pyhitetty Jumalalle. Toisin sanoen
Jeesus tiesi, että Jumala on hänen Isänsä, jonka Maria näytti unohtaneen tuossa
vaiheessa.
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Miekan haava
Varsinaisen miekan haavan koki Maria ristin juurella. Olihan kysymyksessä
hänen esikoispoikansa. Enkelin lupaama ikuinen kuninkuus näytti haihtuvan
hengenlähdön mukana.
Mutta oliko raskain menetys pelkästään hänen poikansa menetys. Kiitosvirren
antamien säkeiden pohjalta voidaan huomata, että Maria ymmärsi sen, että
hänen Poikansa on koko maailman Vapahtaja. Siksi Marialla lienee ollut
samansuuntainen ajatus, jonka Johannes kiteytti sanoiksi: “Maailmassa hän oli
ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä ja maailma ei häntä tuntenut.”
Tai: “Hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan.” (Joh. 1:11)
Nämä sanat olivat usein osoittautuneet tosiksi Jeesuksen elämän aikana. Maria
oli kyllä tietoinen niistä. Vaikka Jeesus oli tehnyt ihmeitä, auttanut ja julistanut
evankeliumia, niin lopputulos ihmisten taholta oli: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse.
Ristinkuolema oli raskas isku poikaansa rakastavalle äidille. Samalla siinä
kuitenkin kirkastui ristinkuoleman salaisuus: temppelin esirippu repesi ylhäältä
alas. Se avasi pääsyn kaikkein pyhimpään, Jumalan yhteyteen.
Siksi sotamiehen keihään viilto Jeesuksen kyljessä ei ollut kuolemaan
sinetöimistä vaan päinvastoin. Jeesuksen kyljestä vuoti vesi ja veri. Hesekielin
kirjassa ennakoidaan näistä kahdesta virrasta: “Ja kaikki elolliset, kaikki, jotka
liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee...” (Hes.
47:7) Jeesuksen sovintoveren virta ja Jumalan Sana Jeesuksessa Kristuksessa
Pyhän Hengen elämän veden virtana ovat tehneet eläviksi kaikki ne, joita ne
koskettavat ja uskovat syntinsä antaaksi Jeesuksen sovitustyön perusteella.
Tämä kaksoisvirta yhä pelastaa. Siitä pelastuksesta on osallinen myös Maria.
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∏
LOPUKSI
“Joka voittaa, sen minä annan istua
kanssani valtaistuimellani, niinkuin
minäkin olen voittanut ja istunut
Isäni kanssa hänen
valtaistuimellaan.
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä
Henki seurakunnille sanoo: “ (Ilm.
3:21,22)
“Minun sieluni suuresti ylistää
Herraa ja minun henkeni riemuitsee
Jumalasta, Vapahtajastani.”

“Kuka on niinkuin Herra, meidän
Jumalamme, joka korkealla asuu
ja katsoo syvälle - taivaassa ja
maassa?
Hän joka tomusta nostaa alhaisen,
korottaa loasta köyhän
asettaaksensa hänet ruhtinasten
rinnalle, hänen kansansa
ruhtinasten rinnalle,
joka antaa hedelmättömän asua
kodissa, iloisena lasten äitinä!
Halleluja!”(Ps 113:5-9)
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