Marianpäivä
Enkelin ilmoitus Marialle, Herran äidille
Marianpäivä henkii iloa, kiitosta ja odotusta ylimaallisen salaisuuden täyttymyksestä. Siksi se katkaisee
terävästi katumus- ja tummasävyisen paastonajan.
Violetti vaihtuu valkoiseksi. Enkeli Gabriel ilmoittaa
Marialle, että Jumalan Poika on sikiävä hänen kohdussaan Pyhästä Hengestä.
Leeviläiset Korah, Datan ja Abiram herättävät kapinaliikkeen Moosesta ja Aaronia vastaan autiomaavaelluksen aikana. Sen syy on pappeus, johon kaikki leeviläiset katsoivat olevansa oikeutettuja eivätkä vain virkaan
valitut Aaron ja hänen poikansa. Tämän takia Jumala
käskee Moosesta ilmoittamaan, että kaikkien heimojen
päämiesten on tuotava sauvansa liitonarkun eteen pyhäkkötelttaan. Jumala itse suorittaa valinnan. Seuraavana päivänä nähdään, että Aaronin sauva on puhjennut lehteen, lisäksi siinä on kukkia ja jopa kypsiksi
ehtineitä manteleita. Näin ihmeellisellä tavalla Jumala
ratkaisee riidan ja valitsee Aaronin suorittamaan palvelusta pyhäkköteltassa (4. Moos. 17:16-26).
Jumala asettaa vihan naisen suvun ja käärmeen suvun
välille syntiinlankeemuksen jälkeen. Alkuevankeliumin
(1. Moos. 3:15) mukaan ihminen on polkeva rikki
käärmeen pään; se taas iskee häntä kantapäähän. Jumala valitsee Marian, neitsyen Daavidin suvusta. Hänen
tehtävänsä on synnyttää Ihmisen Poika, joka on murskaava käärmeen pään.
Enkeli ilmoittaa Marialle, että Jumala antaa Daavidin,
hänen esi-isänsä, valtaistuimen Pojalleen. Se kuvaa sitä
asemaa, jonka Marian Poika on saava. Kun Maria tulee
raskaaksi Pyhästä Hengestä, täyttyvät Jumalan Daavidille ja Abrahamille antamat lupaukset. Näin Jumalan
Henki herättää uuteen elämään jo kauan sitten valtaistuimensa menettäneen Daavidin suvun. Jumalalle ei
mikään ole mahdotonta. Saara ja Abraham saavat Jumalan lupauksesta ja voimasta hartaasti odottamansa
perillisen. Pyhä Henki itse varjoaa Vanhan liiton pilven
tavoin Neitsyt Marian. Siksi hän synnyttää ihmeellisen
Hallitsijan, joka luo ennenkuulumattoman Daavidin
valtakunnan. Siihen myös vieraat kansat etsiytyvät.
Mariasta syntyvä Hallitsija toteuttaa alkuevankeliumin.
Hän tuhoaa synnin synnillä ja muuttaa sen vanhurskaudeksi. Hän voittaa kuoleman kuolemalla ja muuttaa sen
elämäksi. Hän kuristaa Käärmeen Käärmeellä, Perkeleen Perkeleellä. Näin ihmeellisesti toimii Ihminen ja
Jumala, Herra Jeesus Kristus, Marian Poika ja Jumalan
Poika.

Raamatunluku:
Ps. 66:16-20
Jes. 7:10-14, Room. 9:2-8, Luuk. 1:26-38(-45) /
4. Moos. 17:16-23, Jes. 49:5-6, Ilm. 21:2-7, Luuk.
1:39-55

Virsirukous:
Kaikki ilon lähteet puhkeavat, Maria kun laulaa Herrastansa
kumartuen suureen luottamukseen. Kiitetty olkoon
Kristus.
Herran äidin kanssa tahdon laulaa rakastaen häntä, joka
kulki
haudan kautta aamun valtakuntaan. Kiitetty olkoon
Kristus.
Kaikki lähteet ovat Jeesuksessa, kaikki puhkeavat
Hengen riemuun,
kun nyt kumarran ja kiitän Herraa. Kiitetty olkoon
Kristus.
51: 1, 3, 5

