
(Tee tosi iso lahjapaketti, jonka sisällä pieniä lahjapaketteja, jotka sisältävät opetuksen asiat: 

yhdessä paketissa kruunu, toisessa pääsylippu taivaaseen, kolmannessa pesuaine jne.) 

 

Odotatko saavasi joululahjoja tänä jouluna? Haluaisitko saada näin ison lahjan?  

Vai koetko, että oot niin epäonnistunut, ettei ansaitse mitään lahjaa?  

Tai ootko kenties niin ylpeä, ettei pysty ottamaan lahjoja vastaan? Mä oon jo niin iso, en mä tartte. 

Tää iso paketti kertoo meillä siitä, että joulussa tärkeintä on lahjat, eikö vaan?  

Yks lahja on tärkeää. Se on täydellinen lahja! No, tää ulkoisesti ei kovin kummanen, mutta sen 

sisältö on täydellinen. Sillä se on Jumalan antama. >Jaak. 1:17 

 

Selvitetäänpä, mitä Jumala haluaa sulle antaa! 

1. Kruunu 

*paikka kuninkaan perheessä, haluaisitko olla kuninkaallista väkeä? 

*Jumala on kuningasten kuningas, ja hän on meidän luojamme, joka hallitsee kaikkea ja omistaa 

kaiken, tietää, näkee ja kuulee kaiken. Hän rakastaa sinua ja haluaa sinun olevan hänen lapsensa, 

prinssi tai prinsessa. Hän haluaa johtaa sinun elämääsi, pitää sinusta huolen, eikä hän koskaan 

hylkää eikä jätä.  

 

Miten tämän lahjan voi ottaa vastaan? Miten voi päästä Jumalan lapseksi? > Joh. 1:12 

Kaikki > myös sinä, kun uskot Häneen.  

Voit olla rohkeasti ja hyvällä tavalla ylpeä siitä, että oot Jumalan prinssi tai prisenssa. Se on lahjaa.  

 

Kuningasten kuninkaalla on tärkeä kirje sinulle: 

2. Pääsylippu Taivaaseen 

*Jumalan lapsena sinä saat lahjaksi kodin taivaassa. Jeesus on maksanut pääsyn sinne sun 

puolesta. Joh. 14:6 Kun sä uskot Jeesukseen, sä varmasti pääset taivaaseen. Ja siellä on unelmakoti 

just sulle valmistettu. Kultakadut ja herkkupöydät, kaikkea mahdollista hyvää itse Jumalan 

valmistamana. Eikä oo syntiä, ei sairautta, ei kuolemaa, ei mitään pahaa. Pelkkää todellista iloa ja 

onnea Jumalan kanssa ikuisesti. Siis parasta, mitä ikinä voi saada!! Huikeeta! 

 

3. Pesuaine 

Taivas on täydellinen paikka ja Jumala on itse täydellinen ja puhdas. Joten hänen luokseen ei pääse 

mikään likainen. Ei mikää synti, ei mikään vääryys. Raamattu kuitenkin sanoo, että me jokainen 

ollaan syntisiä, ja se synti erottaa meidät Jumalasta ja taivaasta. Raamattu sanoo myös, että meidän 

hyvät teotkin on kuin tahrainen vaate Jumalan puhtauden rinnalla.  

➢ sen tähden Jumalan täytyy antaa sulle ja mulle lahjaksi pesuainetta. 1. Joh. 1:9 

 

Pesuaineen väri? – punainen. Rakkau / Jeesus ristin kuolemallaan, vuodattamalla oman verensä, 

hän kärsi rangaistuksen, joka sulle ja mulle kuuluis. Mutta Jeesus ei vaan kuollut, vaan nousi 

kuolleista, joten sen tähden, kun sinä tunnustat syntisi Jeesukselle, sinä saat ne anteeksi. Ja hän 

puhdistaa sinut, eikä niitä syntejä tartte sitten enää muistella. Kaikki on poissa. Ei tahran tahraa, 

vain Jeesuksen puhtaus.  

 

4. Ilo-taulu 



Kun sinä olet saanut syntisi anteeksi, olet Jumalan lapsi ja matkalla taivaaseen, niin mitä siitä 

muuta seuraa kuin ilo! > Jes. 9:1  

Jumalan antama ilo on kestävää ja todellista iloa. Iloa myös surun ja vaikeuksien keskellä. Se on iloa 

Jeesuksesta ja Hänen rakkaudestaan ja avustaan.  

 

5. Rukouspuhelin 

*Rukous on Jumalan lasten etuoikeus, se on lahjaa.  Olipa ilo tai suru, sulla on yhteys Jumalaan > 1. 

Joh. 5:14 

*Se on lahjaa, että sinä saat lähestyä Jumalaa rohkeasti ja vapaasti ja hän kuulee sinua. Saat jakaa 

ilosi ja kiitoksesi, pyyntösi ja murheesi, ärsytyksesi ja pelkosi – ihan kaiken, kaikkivaltiaan ja 

rakastavan Jumalan kanssa.  

*Hän jaksaa aina kuunnella sinua, silloinkin kun muut ei jaksa 

*Hän ymmärtää sinua, kun muut ei ymmärrä 

*Hän on lähelläsi silloinkin, kun olet jäänyt yksin 

*Hän vastaa rukouksiisi parhaalla tavalla ja aikataululla! Hän tietää, mitä sulle kuuluu ja mitä todella 

tarvitset  

 

6. Raamattu 

* Jumala on antanut sanansa sulle lahjaksi. Hän, joka on luonut sinut, tietää, miten tätä elämää 

tulee elää, joten hän on antanut käyttöohjeet sulle. Raamatusta sinä ymmärrät myös Jumalan, 

mikä on Jumalan tahto sun elämässä. Sanansa kautta Jumala rohkaisee, opettaa, joskus 

herättelee ja joskus kurittaakin sua, koska hän rakastaa sua.  

 

Rtussa sanotaan: 119:130 Haluatko kuulla Jumalan puhuvan sinulle? Avaa Raamattu ja lue 

rukoillen. Jumala auttaa sinua kuulemaan ja ymmärtämään hänen puheensa.  

 

7. Taskulamppu 

*Jumala näyttää sulle tietä. Hän näyttää mihin suuntaan sun tulee kulkea ja mitä tässä elämässä 

tehdä. Hän antaa sun elämälle tarkoituksen ja suunnan.  Hän johdattaa ja neuvoo sua sun elämän 

asioissa ja näyttää tien taivaaseen asti.  

*Koskaan ei oo sun elämässä niin pimeää ja vaikeaa, etteikö Jeesuksen valo loistais tuoden valoa, 

iloa ja apua elämääsi.  

 

8. Sydän tyyny - 1. Joh. 4:10 

*Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän tarjoaa kaikki nämä lahjat sulle ja enemmäkin, Jeesuksen 

tähden. Mutta niistä ei oo mitään hyötyä, jos sä et ota niitä vastaan.  

*Jumala on kädet ojossa tänäänkin ja sanoo, että rakas lapseni, tyttäreni ja poikani, Tule luokseni, 

haluan antaa sinulle täydellisen lahjan. Hän haluaa sulkea sut rakkauteensa ihan ekaa kertaa tai jo 

monennetta kertaa. Hän haluaa, että sinä uskot Häneen ja otat vastaan hänen rakkautensa ja kaikki 

hänen antamansa lahjat tänään.  

Miten sen voit tehdä? – rukoile: Kiitos, että rakasta mua, anna mulle anteeksi, mä haluun olla 

lapsesi ja ottaa vastaan kaiken, mitä sinä minulle annat.  

 

Hei, yksi paketti vielä…. painava 



9. Karkkikassi 

Sä, joka oot vastanottanu Jumalan lahjat, iloitse ja kiitä niistä. Olet saanut täydellisen, suuren 

lahjan. Mut älä unohda lahjaasi hyllylle, ota käyttöön. Mutta muista, että oot saanut lahjaksi myös 

tehtävän. Kun sä oot itse saanut niin paljon, niin se, mitä sä oot saanut on tarkoitettu jakoon 

muillekin, naapureille, sukulaisille, aina maan äärin asti! 

➢ mark. 16:15 

Jaa joulun ja koko elämän tärkeintä ja parasta lahjaa, ilosanomaa Jeesuksesta muillekin. Siinä kyse 

siitä, että jakamalla siitä, mitä oot jo Jumalalta saanut, ohjaat toisiakin samojen lahjojen ääreen, eli 

uskomaan Jeesukseen, saamaan synnit anteeksi ja pääsemään kerran taivaaseen. Jumala itse antaa 

voiman, viisauden, rakkauden, rohkeuden ja ihan kaiken mitä tarvitset.  

Eikö oo meillä mahtava Jumala, joka jolla on mahtavat lahjat tarjolla tänäänkin!  

OK – rukoillaan! – anna karkit jakoon! 


