
Joulun aasi (Matt.2, Luuk.2) PT: Jumala tuli ihmiseksi, palvelijaksi 

Johdanto: Mitä ovat kissa lapset? Entä kilpikonnan? Ihmisen? Aasin? 

 

1. Kerron teille eräästä aasista, joka eli noin 2000 vuotta sitten Nasaretissa 

- Aasin koti oli puusepän perheessä ja näki kuinka Joosef ja Maria tutustuivat 

 

2. Kerran yöllä valvottuaan aasi näki oudon kirkkaan olennon 

- Ihmiset nimittivät niitä enkeleiksi 

- Joosefille ilmestyi enkeli, niin kuin Mariallekin oli ilmestynyt: 
Joosef -- älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. -- Hän synnyttää pojan, ja sinun 

tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. 

* Raamattu (Jes.7:14) oli jo 700 v sitten ilmoittanut, että näin käy. PT 

- Sitten vietettiin kihlajaisia 

 

3. Lähdettiin matkalle Betlehemiin 

- Aasi oli huolissaan iso-mahaisesta Mariasta 

( ? Joutuisivatkohan aasitkin maksamaan veroa? Koirat joutuvat suomessa:) 

 

4. Betlehemissä oli ruuhka-aika 

- Majapaikka löytyi tallista  

> Aasista oli mukavaa kun muutkin tulivat hänen luokseen talliin 

- Mutta tänä yönä aasi ei saanutkaan nukutuksi 

 

5. Yöllä Maria synnytti ihanan vauvan 

- Kenties aasi lämmitti vauvaa hengityksellään 

? Kissan poika oli kissa. Mikä on Jumalan Poika? > Jumala PT 

* Jumala tuli ihmisten luokse, eikä ihmisen tarvitse yrittää Jumalan luokse 

? Voiko Jumalan luokse päästä olemalla oikein kiltti?  

> Kukaan ei ole täydellisen hyvä, niin kuin Jumala ja Jeesus ovat. 

> Syntiset pääsevät Jumalan luokse vain Jeesuksen anteeksiannon avulla 

 

6. Paimenet tulivat moikkaamaan vauvaa 

- Aasin nukkumisesta ei tullut vieläkään mitään, kesken yötä tuli vieraita, onneksi 

paimenilla oli mukanaan myös lampaita, joihin aasi sai tutustua 

- Aasi ymmärsi, että kyseessä olikin jotain muuta kuin tavallinen vauva 

 

7. Paimenet kertoivat enkeleiden sanoneen 

- -Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille 

Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. -- PT 

- Ja enkelisotajoukko jatkoi: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha 

ihmisillä, joita hän rakastaa.  

- Kristus = Voideltu = Kuningas 

* Jumala itse tuli ihmiseksi, tekemään rauhan ihmisten ja Jumala välille 

* Jumala rakastaa sinua!!! 

 

8. Kaukaa idästä tuli hienosti pukeutuneita miehiä 

- Niillä ei ollut yhtään lahjaa aasille, mutta Jumalan Pojalle kylläkin PT 

* Jumala loi ihmisen kuvakseen, joten ihmisellä on erityisasema > ei ole apina 

? Jumala antoi kaiken, mitä sinä olet valmis antamaan, mitä saat antaa lahjaksi? 

 

9. Taas eräänä yönä nukkumisesta ei tullut mitään, enkeli ilmestyi 

- Aasi, Jeesus, Joosef ja Maria lähtivät heti matkaan > pakolaisiksi Egyptiin 

 

KERTAUS ja sovellus: Jumala rakasti sinua niin paljon, että tuli sinun 

luoksesi, jotta voisi pelastaa sinut. Kelpaako tämä sinulle? 

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Jumala 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

K11-kanava: 

Ihmisten erityisasem 

- Käden tunnistus

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Joulun aasi (Matt.2, Luuk.2) 

Mitä Herra teki? Tuli itse maailmaan, tekemään rauhan ihmisten kanssa.  Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Jumala rakasti ensin ihmisiä, Hän oli valmis laittamaan kaiken likoon. Mitä voimme oppia 

päähenkilöstä? Aasi oli ihmeissään tapahtumista.Jeesus syntyi avuttomana vauvana. Mitä voimme oppia 

synnistä ja sen seurauksista? Synti tarvitsi sovituksen, sotaan tarvittiin rauha. Onko kertomuksessa 

vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia: Jumala tuli avuttomaksi ihmiseksi. Jumala tuli palvelemaan. 

 PT: Jumala tuli ihmiseksi. 
 

Luuk.2 

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. 

Matt 2 

18. Jeesuksen syntymä  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. 25. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle 

nimen Jeesus. 1. Idän tietäjät  Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen* aikana, 

Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2. He kysyivät: "Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me 

näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme."  

3. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. 4. Hän kutsui koolle kansan 

ylipapit ja lainopettajat* ja tiedusteli heiltä, missä messiaan* oli määrä syntyä.  5. "Juudean* Betlehemissä", he 

vastasivat, "sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:  6.      - Sinä, Juudan* Betlehem, et ole suinkaan vähäisin 

heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia." 7. Silloin Herodes kutsui salaa 

tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin.  8. Sitten hän lähetti heidät 

Betlehemiin. "Menkää sinne", hän sanoi, "ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa 

minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä." 9. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja 

tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä 

lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11. He menivät taloon ja näkivät 

lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle 

kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.  12. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin 

he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.  13. Pako Egyptiin  

Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja 

pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet."  

14. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä.  

15. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: 

"Egyptistä minä kutsuin poikani." 


