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Mietitkö koskaan, miksi Jumala valitsee tietyt ihmiset tekemään suuria asioita? Miksi esimerkiksi 

Nooa valittiin rakentamaan arkki pelastamaan ihmiskunta Jumalan tuomiolta? Paras vastaus tähän

kysymykseen on, että hän oli kuuliainen Jumalalle.

Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja 

nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä (Genesis 6:9). 

Hän ei ollut synnitön, mutta hän ei antanut periksi ympäröivälle pahalle maailmalle; hänen 

ihmisperimänsä oli puhdas eikä langenneiden enkelien tahraama. Hänen esi-isänsä olivat olleet 

puhtaita valinnoissaan. Itse asiassa hänen perheensä kunnioitti Jumalaa kautta sukupolvien. 

Nooan isoisän isä oli Eenok, joka on kuva ennen Ahdistusta tapahtuvasta Tempauksesta.

Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut 

hänet pois. (Genesis 5:24). 

Tapa, jolla palvelet Jumalaa, vaikuttaa tuleviin sukupolviin; Nooan linja jatkuu kuningas Daavidin 

kautta Kristukseen. Avain siihen, että Jumala voi käyttää sinua suuriin asioihin, on se, että seuraat 

häntä hänen määräämällään tavalla. Sen sijaan, että kertoisit Jumalalle, mitä aiot tehdä Hänen 

hyväkseen, ole valmis tekemään, mitä Hän pyytää sinulta.

Toinen esimerkki on kuningas Daavid. Daavid oli paimenpoika, Iisain kuopus. Kun hän vahti 

laumojaan, hän oppi taitoja, jotka valmistivat häntä johtamaan Israelin kansan suuruuteen. Hän 

oppi taistelemaan ja puolustamaan sitä, mikä hänelle kuului. Hänellä oli myös aikaa tarkkailla 

ympärillään olevia asioita ja hän ihmetteli Jumalan luomistyötä.
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Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus 

ilmoittaa hänen kättensä tekoja (Psalmi 19:1). 

Hän näki Jumalan kädenjäljen tähdissä, auringossa, kuussa ja koko luonnossa. Hän ei palvonut 

luontoa, vaan Luojaa. Olisitko hänen lapsuudessaan arvannut, että hänestä tulee kuningas? 

Jumala näki hänessä olevan lujuuden.

Kuningatar Ester oli toinen henkilö, jolla oli sydän palvelemassa Jumalaa. Kuningas Ahasveros 

vangitsi hänet etsiessään vaimoa valtakuntansa nuorista naisista. Ester oli juutalainen, eikä hänen 

olisi pitänyt olla harkittavien joukossa, mutta hänet vain valittiin kuningattareksi. On 

hämmästyttävää nähdä, miten Jumala pystyy saamaan olosuhteet toimimaan kunniakseen. Sattui 

monia tapauksia ja Saatanan paha palvelija Haaman oli hävittämäisillään juutalaiset, mutta koska 

Ester kunnioitti Jumalaa, suunnitelma kariutui.

“Mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa 

syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin 

paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, 

niin tuhoudun” (Ester 4:16). 

Hän luotti Jumalaan ja meni rohkeasti kuninkaan eteen ja juutalaisen kansan tuhoutuminen 

vältettiin. Mitä yhteistä on kaikilla näillä ihmisillä? Huolimatta siitä, mitä maailma ajatteli, he olivat 

kuuliaisia Jumalalle.

Vuosisatojen ajan Jumalan profeetat olivat ennustaneet tulevasta Messiaasta ja kautta aikojen 

häntä odotettiin. Kuten usein käy, ihmiset lannistuivat odottaessaan. Jesaja oli ennustanut, että 

neitsyt tulisi synnyttämään.

“Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan 

ja antaa hänelle nimen Immanuel” (Jesaja 7:14). 

Vuosien mittaan uskonnolliset johtajat alkoivat muuttaa Jumalan sanoja sen mukaan, mikä tuntui 

loogisemmalta. Miten nyt neitsyt voisi tulla raskaaksi?

Kun fariseuksista tuli entistä vaikutusvaltaisempia, he eivät halunneet jakaa valtaansa kenenkään 

kanssa. Eivät edes Jumalan kanssa. Kirjanoppineiden olisi pitänyt olla tietoisia totuudesta, koska 

he olivat taitavia lain ja profeettojen tuntijoita. He olivat niitä, jotka "opettivat ja kehittivät lakia". Jos 

he olisivat olleet uskollisia Jumalalle Raamatun tulkinnoissaan, he olisivat olleet paljon viisaampia 

johtajia, mutta he laittoivat tulkintoihinsa henkilökohtaisia mieltymyksiä ja käsityksiä. Vähän 



samaan tapaan, kuin lakimiehet ja poliitikot tekevät nykyään. Jumalan sanan pitäisi olla puhdasta 

ja muuttamatonta. Jos Jumalan profetiaa olisi pidetty totuutena, he olisivat etsineet neitsyttä, joka 

oli raskaana. Sensijaan, että olisivat uskoneet vääriin totuuksiin ja etsineet pelkkää ihmistä, he 

olisivat löytäneet Jumalan.

Silti kysymys kuuluu edelleen: "Miksi Maria?"

On totta, että hän oli neitsyt, kihloissa Joosefin kanssa. Sekä Joosef että Maria olivat Juudan 

heimosta ja kuningas Daavidin suvusta, mutta olen varma, ettei hän ollut ainoa, joka täytti tämän 

vaatimuksen. Hän oli ihminen, mikä oli toinen vaatimus. Tämä saattaa tuntua oudolta sanoa, mutta

jotkut pitävät kiinni siitä virheellisestä uskomuksesta, että hän ei ollut ihminen, vaan että hän itse oli

Jumalasta ja saattoi siksi olla Pyhän Kolminaisuuden neljäs jäsen. Se ei voi olla totta. Raamattu 

kuvailee Mariaa nöyränä nuorena naisena ja hän olisi luultavasti närkästynyt siitä, miten jotkut 

ihmiset ovat nostaneet hänet palvonnan kohteeksi. Jos hän olisi ollut jotakin muuta kuin pelkkä 

ihminen, Jeesus ei olisi voinut mitenkään olla meidän Sukulunastajamme (Kinsman Redeemer), 

täysin ihminen, täysin Jumala.

En voi kuvitella, millaista se oli Marialle. Hän asui Nasaretissa ja puuseppä Joosef oli kosinut häntä

ja hänen tulevaisuutensa näytti varmalta. Muiden kihlautuneiden miesten tapaan Joosef lähti 

rakentamaan kotia, jossa he voisivat asua yhdessä häiden jälkeen mahdollisesti syntyvien lasten 

kanssa. Sillä välin Maria opetteli vaimon velvollisuuksia. Tässä järjestelyssä ei ollut mitään 

epätavallista. Eräänä päivänä Joosef, hänen sulhasensa, yllättäisi Marian ja veisi hänet pois 

asumaan luokseen. Kuulostaa ihan Tempaukselta, eikö vain? Se oli perinteinen juutalainen 

hääjuhla ja "kuva" sulhasestamme, Jeesuksesta, joka lähti Isänsä taloon rakentamaan paikkaa 

morsiamelleen... kristityille. Eräänä päivänä Hän tulee hakemaan meidät ja meidän on oltava 

valmiina. Tempaus tulee yllättämään meidät, mutta on tapahtumassa merkkejä, jotka kertovat, että 

se tapahtuu pian.

Nyt takaisin Mariaan. Marian elämä näytti olevan hyvin normaalia, mutta eräänä päivänä hän koki 

valtavan suuren yllätyksen. Enkeli Gabriel vieraili hänen luonaan. 

“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” (Luukas 1:26-27). 

Voitko kuvitella, miltä sinusta tuntuisi, jos enkeli ilmestyisi yhtäkkiä luoksesi? Luulen, että tämä oli 

enkeli Gabriel, joka toi aina uutisia Messiaasta. Tämä vierailu ei ollut erilainen.



"Ja enkeli tuli sisälle hänen tykönsä ja sanoi: terve, armoitettu! Herra on sinun kanssas: 

siunattu sinä vaimoin seassa!" (Luukas 1:28, RK 1776).

Melkoinen tervehdys. Mariaa suosittiin, mutta ei siksi, että hän olisi ollut jotakin muuta kuin 

suloinen nuori juutalainen nainen, joka rakasti Jumalaa. Gabrielilla oli hänelle hämmästyttävä 

viesti. Jumala oli valinnut hänet synnyttämään Poikansa. Hän olisi voinut kieltäytyä olemasta osa 

suunnitelmaa, mutta jos hän hyväksyisi sen, se merkitsisi, että hänet voitaisiin kivittää kuoliaaksi. 

Lapset saavat syntyä vain avioliitossa. Ainakin se tarkoittaisi, että Joosefilla ei olisi enää mitään 

velvollisuutta mennä naimisiin hänen kanssaan ja hänen mahdollisuutensa avioitua olisivat hyvin 

heikot. Gabrielin välittämä viesti kutsui hänet synnyttämään Jumalan Pojan.

“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"  (Luukas 1:31-

33). 

Vau, mikä viesti! Miten sinä reagoisit? Koko Israel oli vuosisatojen ajan etsinyt Messiastaan ja nyt 

Gabriel kertoi Marialle, että hänet oli valittu. Silti hänen oli suostuttava tähän tarjoukseen.

Maria halusi ymmärtää. Hän tiesi, että hän ei ollut naimisissa, joten raskaaksi tuleminen ei ollut 

mahdollista. Hän esitti kysymyksiä.

“Niin Maria sanoi enkelille: Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" 

(Luukas 1:34). 

Jumala voi saada tapahtumaan mitä tahansa. Ihmiset eivät ehkä ymmärrä, miten hän toimii ja he 

saattavat keksiä tarinoita siitä, miten Jumalan pitäisi tehdä asioita ihmisen ymmärryksen 

perusteella. Jos vain uskoisimme Jumalaan, meillä olisi paljon parempi olla. Gabriel selitti, kuinka 

se tapahtuisi.

“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” (Luukas 1:35-36). 

Oliko Elisabetillekin oli tulossa vauva? Elisabet oli jo ohittanut synnytysikärajan ja Gabriel oli 

välittänyt hänen miehelleen Sakariakselle viestin, jonka mukaan Elisabet synnyttäisi pojan. Se oli 



yllättävää, mutta tulisimme tuntemaan tuon pojan nimellä Johannes Kastaja. Meidän ei pitäisi 

koskaan epäillä Jumalaa.

“...sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta" (Luukas 1:37). 

Vastataksemme kysymykseen, miksi Maria, meidän tarvitsee vain katsoa Raamattua.

“Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun 

sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä” (Luukas 1:38). 

Hän ei tuhlannut aikaa spekulointiin tai kyseenalaistamiseen; hän vain hyväksyi Jumalan sanoman 

ja meni eteenpäin kuuliaisesti ja nöyrästi aivan kuten Nooa hyväksyi Jumalan hänelle antaman 

tehtävän, vaikka ei täysin ymmärtänyt sitä. Hänen oli määrä rakentaa valtava arkki, koska sade oli 

tulossa. Koskaan ennen ei ollut satanut, mutta Nooa totteli Jumalaa uskon kautta. Jumala oli 

oikeassa. Sade todella tuli ja koko maailma joutui veden valtaan. Entä jos Nooa olisi kieltäytynyt?

Kuningas Daavid olisi voinut kieltäytyä olemasta Israelin kuningas ja mieluummin hoitaa rauhassa 

lampaitaan, mutta kuuliaisuutensa vuoksi hänestä tuli ihmeellinen Israelin kuningas ja kaikkien 

aikojen kunnioitetuin kuningas. Daavid rakasti Jumalaa ja palveli häntä ilolla.

Entä kuningatar Ester? Hän oli nainen, mikä tarkoitti, että hän oli täysin miehensä oikkujen alainen.

Koska hän myös rakasti Jumalaa ja juutalaisia maanmiehiään, hän pani pelkonsa syrjään, kun sai 

selville salajuonen heidän tappamisekseen. Nyt oli Marian vuoro. Hän päätti olla kuuliainen 

Jumalan suunnitelmalle häntä varten.

Meillä kaikilla on mahdollisuus alistua nöyrästi Jumalan tahtoon. Ensin meidän on uskottava 

Jumalaan ja hänen sanaansa. Sitten meidän on alistettava tahtomme hänen tahtoonsa, vaikka 

emme ymmärtäisikään suunnitelman kaikkia osia. Meidän kaikkien on astuttava uskossa esiin ja 

luotettava siihen, että Jumala selvittää yksityiskohdat. Voit olla varma, ettei Jumala pyydä sinua 

synnyttämään kuningasten kuningasta ja herrojen Herraa. Se on tehty kerran. Silti sinä voit olla se,

jota Jumala käyttää kertomaan evankeliumi jollekulle, jonka on tultava pelastukseen Jeesuksen 

kautta. Tiedätkö, että on vielä yksi viimeinen ihminen, joka tulee pelastukseen ennen Tempausta?

“Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä 

tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan 

siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut” (Room. 11:25). 

Voitko kuvitella sitä iloa, että sinä olisit se, joka kertoo evankeliumin viimeiselle ihmiselle, jonka on 



kuultava se ennen Tempausta?

“Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa 

siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?” (Room. 

10:14). 

Vaikka et olisikaan se, joka kertoo evankeliumin viimeiselle Jeesuksen vastaanottavalle ihmiselle, 

niin ennenkuin meidät kaikki viedään kotiin, kaikille on tarjottava pelastusta. Sitten se on heidän 

asiansa. He voivat hyväksyä tai hylätä tarjouksen, mutta sinun on kerrottava.

Miksi Maria? Koska hän oli kuuliainen. Miksi sinä? Toivottavasti sinäkin olet.

Jumala siunatkoon teitä kaikkia,

Nathele Graham
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