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Saarnateksti: Matteus 1: 18-24
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli
raskaana. 19 Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa
hiljaisuudessa.
20 Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se,
mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. 21 Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa
kansansa sen synneistä."*
22 Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
23 -- Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
24 Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.

Kansainvälistä naisten päivää vietetään 8.3. Tämän päivän alkujuuri on vuodessa 1857,
jolloin New Yorkissa eräässä tekstiilitehtaassa sen naistyöntekijät järjestivät lakon
saadakseen parempaa kohtelua ja paremmat työolot.

Neitsyt Maria johdattaa meidät tänä viimeisenä adventtisunnuntaina kohti joulua, oman
poikansa syntymäjuhlaan. Marialle on kirkkovuodessa pyhitetty kaksi sunnuntaita.
Ensimmäinen niistä on keväällä, kansainvälisen naistenpäivän tietämille osuva, Marian
ilmestyspäivä. Tuolloin, 9 kuukautta ennen joulua, Marialle ilmoitetaan, että hän tulee
synnyttämään maailman vapahtajan. Toinen Marialle pyhitetty päivä on tänään, jolloin me
elämme todeksi sitä kuinka Maria, tavallinen nuori köyhä maalaistyttö, odottaa lasta ja
kantaa kohdussaan Jumalaa.

Aikamoisen käsittämätön asia, eikö. Jos joku haluaisi keksiä omasta päästään kristinuskon,
joulun ja Jeesuksen maailman pelastajana, keksisikö hän todella tällaisen tarinan? Nuori
tyttö, neitsyt, synnyttää maailmaan pelastajaksi tulevan Jumalan. Ja vielä jossakin
tuntemattomassa paikassa, pienessä mitättömässä kyläpahasessa, eläinten tallissa. Eikö
Jumalan pitäisi syntyä vähintään oman aikaisessa upeimmassa kuninkaan linnassa, ehkä
Rooman keisarin palatsissa tai Intian maharadchan hovin loistossa?

Mutta ei, köyhä, hämmentynyt, ihmisten mittapuun mukaan mitätön Maria, synnyttää
Jumalan. Jo yksin siinä olisi sanomaa ihan kylliksi ihmisen pohdittavaksi ja ymmärrettäväksi.
Tämä sanoma kertoo meille paljon Jumalasta. Se on toivoa antava viesti. Se on viesti noille
New Yorkin tekstiilitehtaan työläisnaisille, ja se on itse asiassa viesti kaikille sorretuille,

väheksytyille, tasa-arvoa turhaan tavoitteleville naisille. Se on viesti miesten johtamissa
yhteiskunnissa altavastaajan asemaan ajetuille naisille. Toivoa antava viesti on, että Jumalan
valtakunta ei samaistu maallisiin yhteiskuntiin, joita johdetaan miesten ehdoilla ja miehiä
suosien. Viesti on, että Jumalan ajatukset eivät ole ihmisten ajatuksia, Jumalan arvoasteikot
eivät ole ihmisten arvoasteikkoja, Jumalalle viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset
viimeisiksi.

Ei ole paljon aikaa siitä kun Suomessa avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, tai isätön lapsi
merkitsi äidilleen häpeää. Ja häpeään oli sidottu lapsikin. Myös Maria ja Jeesus joutuivat
kokemaan tämän saman. Nasaretin, Jeesuksen kotikaupungin, asukkaiden mielestä on
varmasti jotain epämääräistä ja häpeällistä liittynyt Jeesus-lapsen alkuperään. Mariahan tuli
liian varhain raskaaksi, ja synnyttämässäkin piti käydä kotikaupungin ulkopuolella. Jeesus
oli siis kyläläisten silmissä varmasti merkitty pikkupoika - ja siksi oletettavasti
koulukiusattu. On hyvä huomata, että vain enkelin puuttuminen asiaan esti sen, ettei Joosef
totaalisesti häpäissyt Mariaa ja jättänyt häntä.

Kuinka monella muulla uskonnolla on Jumala, joka on itse kokenut äpärä-lapsille varatun
kiusatun lapsen osan? Tai Jumala, joka on itse läheltä seurannut millaista oman äidin on
kantaa lapsensa syntymän vuoksi jonkin kaltaista häpeää? Hyvät ystävät, meillä kristityillä
on hyvin erikoinen ja yllättävä Jumala, Jumala joka tulee välillä niin lähelle arkeamme että
ihan hirvittää. Hän saapuu au-lapsien ja yh-äitien elämään. Hän saapuu ja muuttaa ihmisten
luomat arvoasteikot. Hän saapuu ja murtaa köydet, joilla ihmisiä on sidottu häpeään. Hän
saapuu ja pyhittää kaikkien ihmisten arjen.

Marialle pyhitettynä sunnuntaina kysyn vielä kuka tuo meille joulun? Kuka on joulun ja
joulun tunnelman takana, kuka valmistaa joulun? Varmasti parhaan ja aidoimman joulun
meille valmistaa taivaan Isä, salattu ja armollinen Jumala, Hän joka lähetti poikansa meille
pelastukseksi ja syntien sovitukseksi. Joulu tulee pienessä seimen lapsessa, vapahtajassamme
Jeesuksessa Kristuksessa.

Entä maallisemmassa mielessä? Kuka valmistaa meille joulun?
Eivätkö naiset? Ja liian usein yksin ja uupuneina monien vaatimusten ja kiireiden alla?
Toivottavasti yhä useammin miehet ovat mukana naisten joulunvalmistus-taakkaa
kantamassa. Toivottavasti ehtymässä ovat miehet, jotka vain tulevat valmiiseen, jouluiseen,
siivottuun kotiin ja valmiiseen joulupöytään. Toivottavasti yhä useammat ottavat tosissaan

Raamatun sanat: kantakaa toistenne taakkoja. Sitähän Jumala ihmiseltä odottaa. Myös
niinkin arkisessa asiassa kuin kodin valmistamisessa jouluksi.

Hyvät ystävät, katsomme näin muutama päivä ennen joulua neitsyt Mariaa kohden.
Antakoon Pyhä Henki meille apunsa ja hoitakoon meitä niin, että pystymme Mariasta
ottamaan esimerkkiä. Olkamme Herran nöyriä palvelijoita, noudattakaamme Jumalan
tahtoa, kantakaamme toistemme taakkoja. Kuten mitätön Maria sai Jumalalta suuren armon
ja tehtävän, vaikuttakoon Jumala meidänkin elämässämme armahtaen, ja samalla tavalla
ohjatkoon Hän arjessamme meitä toimimaan toisia ihmisiä rakastaen ja tukien. Olkaamme
siten valmiita suuren ilosanoman vastaanottamiseen. Enää vähän aikaa ja Jeesus-lapsi syntyy,
enää vähän aikaa ja valo voittaa pimeyden. Enää vähän aikaa, ja äitinsä kohdusta hän syntyy,
sinua varten hän tulee.

