Toinen sunnuntai loppiaisesta
Kaanan häät
Tämän sunnuntain aihe, Kaanan häiden viini-ihme
osoittaa Herran Jeesuksen lähimmille opetuslapsille,
että heidän Mestarillaan on sama luomisvoima kuin
Jumalalla itsellään.
Profeetta Elisa auttaa erään oppilaansa vaimoa
selviytymään ahdingosta. Naisen mies on kuollut.
Velkoja aikoo viedä lesken molemmat pojat orjikseen.
Elisa ottaa vaimon huolet omakseen ja tarjoaa apuaan.
Hänen neuvonsa mukaisesti haalitaan naapurustosta
kiireesti kaikki liikenevät astiat. Suljettujen ovien
takana poikien äiti kaataa jäljellä olevaa öljytilkkasta
astioihin. Öljy lisääntyy ihmeellisesti ja tyrehtyy vasta
sitten, kun viimeinenkin astia tulee täyteen. Tuotolla
äiti maksaa velkansa. Näin hänen poikansa välttyvät
orjuudelta.
Autiomaavaelluksen aikana kansa ja karja kärsivät
veden puutteesta. Israelilaiset ahdistavat sen takia
Moosesta ja Aaronia. Heidän silmissään väikkyvät
Egyptin lihapadat, viikunat ja viiniköynnökset.
Tuohtuneena kansan painostuksesta Mooses iskee
sauvallaan kahdesti kalliota. Hänen ja Aaronin olisi
pitänyt vain puhua sille. Kivestä alkaa virrata vettä
kaiken kansan ja karjan kyllälti juoda. Mooses ja Aaron
eivät saa kuitenkaan astua jalallaan Luvattuun maahan
siksi, että he kansan edessä väheksyvät Jumalan selvää
käskyä (2. Moos. 17; 4. Moos. 20).
Yhdessä äitinsä kanssa Herra Jeesus on oppilaineen
kutsuttu häihin Kaanan kaupunkiin. Isäntäväki joutuu
yllättäen pahaan pulaan: viini loppuu kesken. Herran
äiti ottaa asian huolekseen ja puhuu siitä Pojalleen.
Hänen pidättyvästä vastauksestaan Maria kuulee
kuitenkin lupauksen tulla isäntäväen avuksi. Toisin
kuin Mooses ja Aaron Hän ei hätiköi eikä ylitä
valtuuksiaan, mutta ei voi olla tulematta apuun hädän
hetkellä Herran kahdesta käskystä: ”Täyttäkää astiat
vedellä” ja ”Ammentakaa nyt ja viekää pitojen
valvojalle”, Vanhan liiton puhdistautumisastioihin
kaadettu vesi - ehkä noin 600 litraa - muuttuu Uuden
liiton lopunajalliseksi voimaviiniksi. Kaanan häistä
tulee näin merkki ja esimaku suuresta hääjuhlasta
Jumalan luona. Herran Kristuksen kuuliaisuus Isälleen
ja Hänen äitinsä luottamus Poikaansa antavat
Jeesuksen
lähimmille
riemullisen
aavistuksen
lopullisesta täyttymyksestä. He ymmärtävät, että
heidän Mestarillaan on sama luomisvoima kuin
Jumalalla. Hän vain sanoo, ja niin tapahtuu.

Päivittäinen raamatunluku:
Ps. 105:4-5,39-42
Su: 1. Moos. 18:1-10, Room. 12:6-16, Joh. 2:1-11
Ma: Ilm. 22:16-17 / Ps. 107:1-6,20-21
Ti: Joh. 4:5-26 / Luuk. 19:1-10
Ke: Jes. 41:17-20 / Ef. 6:1-4
To: Mark. 1:14-20 / 2. Kun. 4:1-5
Pe: Tit. 1:1-3 / 1. Moos. 39:1-5
La: Jes. 62:1-3 / 1. Kor. 1:26-31
Virsirukous:
Kaikki ilon lähteet puhkeavat, Maria kun laulaa
Herrastansa
kumartuen suureen luottamukseen. Kiitetty olkoon
Kristus.
Kaikki lähteet ovat Jeesuksessa, kaikki puhkeavat
Hengen riemuun,
kun nyt kumarran ja kiitän Herraa. Kiitetty olkoon
Kristus.
51: 1,5

