
Maria luottaa Herraan (Luuk.2, Matt.1-2) 

 

PT=Päätotuus: Jumalan lupauksiin luottaminen 

 

Johdanto: Tikan heitto liikkuvaan tauluun? Luottamuskaatuminen. Kuka uskaltaisi? 

Mistä tietää keneen voi luottaa? 

 

Kulku 

1. Rakastunut pari on kihloissa 

? Oletteko nähneet ketään oikein rakastuneita?  

 

2. Enkeli ilmoittaa Marialle: tulet raskaaksi 

- ”Tapahtukoon minulle, niin kuin sanot” –Maria luottaa Jumalaan PT 

* Kuningas Ahas olisi saanut merkin, muttei halunnut. Jumala itse lupasi 

merkin, että neitsyt tulee raskaaksi (=synnyttää, on vauva mahassa)! 

Jesaja n. 700 eKr. 

- Neitsyt = ei ole ollut miehen kanssa, harrastanut seksiä 

! Neitsyen raskaus on yhtä mahdotonta kuin, että mies tulisi raskaaksi. 

 

3. Maria lähtee sukulaisensa Elisabethin luokse 

 - Isä Sakarias, ei luottanut ja saa merkin > menee mykäksi 9 kk:ksi! 

 

4. Joosef aikoo jättää Marian 

 ? Miksi lasta odottaessa jätettäisiin kihlattu? 

- Joosef luuli, että Maria on pettänyt häntä  

= haluaakin naimisiin ja perheen jonkun toisen kanssa, häät perutaan 

 

5. Enkeli ilmestyy Joosefille 

- Joosef luottaa Jumalan enkeliin PT 

 * Jumala ei halua yksinhuoltajia, vaan rakastavan kodin ja perheen! 

 

6. Jumala täyttää lupauksensa: Maria synnyttää reissun päällä 

- Profeetta Miika oli sanonut: että lapsi syntyy Betlehemissä >Miik.5:1 

* Jokainen syntyvä lapsi on ihme ja Jumalan luomus ja arvokas 

 

7. Paimenet kedolta vierailulle 

- Paimenet olivat halveksittuja 

- Maria jäi tutkistelemaan kuulemaansa 

  

8. Simeon ja Hanna temppelissä (Luuk.2:21) 

 - Jeesus oli odotettu: Jes.9:5 RTU: Rauhan Ruhtinas… 

 - Marialle: myös sinun sydämesi läpi on miekka käyvä  

 

9. Tietäjät idän maasta (4.Ms.24:17: Tähti nousee Jaakobin keskeltä - -) 

 - Jumala laittoi merkin kaikelle kansalle: tähti 

 - Tietäjät lähtivät eri tietä: Herodes pelkäsi uutta kuningasta 

 ? Tuliko Jeesuksesta sitten kuningas? >Jeesus tulee takaisin!!! 

 

10. Maria, Joosef ja lapsi lähtevät Egyptiin pakoon 

- Jumala suojeli, Jumala pitää lupauksensa!! 

 - Joka tulee minun luokseni, sitä en aja pois. Ikuinen elämän  JOH.3:16 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Raamatu  

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Maria (Joh.20:19-31) 

 

Mitä Herra teki? 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Totuuksia 

 

PT=Päätotuus: Olla 

Herran käytössä ja 

suojeluksessa 

 

  

 

Luuk.2:1. Jeesuksen syntymä  

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano.  

2. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.  

3. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.  

4. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin 

Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.  

5. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta.  

6. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika,  

7. ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa.  

8. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.  

9. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,  

10. mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  

11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra.  

12. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."  

13. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:  

 

14.     - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.  

 

15. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä 

on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti."  

16. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  

17. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.  

18. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.  

19. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.  

20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli 

sanottu.  

21. Jeesus tuodaan temppeliin  

Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän 

sikisi äitinsä kohdussa.  

22. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen 

Herran eteen,  

23. sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle."  

24. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa".  

25. Simeon ja Hanna saavat nähdä Jeesuksen  

Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä 

Henki oli hänen yllään.  

26. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun.  

27. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan 

oli tehtävä,  

28. hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:  

 

29.     - Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut.  

30.     Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,  

31.     jonka olet kaikille kansoille valmistanut:  

32.     valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.  

 

33. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.  

34. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: "Tämä lapsi on pantu koetukseksi: monet israelilaiset kompastuvat ja 

monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta,  



35. ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset."  

36. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluvan Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha. Mentyään neitsyenä 

naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,  

37. mutta nyt hän oli ollut leskenä jo kahdeksankymmenenneljän vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan 

palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen.  

38. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle, ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. 

 

 

Matt.1:20 

Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan  

27. neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille.  

28. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: "Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!"  

29. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä.  

30. Mutta enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa.  

31. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus*.  

32. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin 

valtaistuimen.  

33. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua."  

34. Maria kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon."  

35. Enkeli vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on 

pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi.  

36. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella - hän, 

jota on pidetty hedelmättömänä!  

37. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."  

38. Silloin Maria sanoi: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Niin enkeli lähti hänen luotaan.  

39. Marian ja Elisabetin kohtaaminen  

Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin.  

40. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia.  

41. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä.  

42. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!  

43. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni?  

44. Samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani.  

45. Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!"  

46. Marian kiitosvirsi  

Silloin Maria sanoi:  

 

        - Minun sieluni ylistää Herran suuruutta,  

47.     minun henkeni riemuitsee Jumalasta, Vapahtajastani,  

48.     sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi,  

49.     sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä,  

50.     polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät.  

51.     Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään.  

52.     Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset.  

53.     Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.  

54.     Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista, hän on muistanut kansaansa ja osoittanut laupeutensa  

55.     Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut.  

 

56. Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta ja palasi sitten kotiinsa. 

 

 

 

 


