Jouluevankeliumi – Luuk. 2:1-12, Matt. 2:1-12 – Jouluyllätyksiä!

Jouluyllätyksiä – Luuk. 2, Matt. 2
Kertomuksen kuvat: www.freebibleimages.org
(tee: numeroidut lahjapaketit, joissa on piilotettu nimi, kenelle se on)
Johdanto: Pidätkö yllätyksistä? Entä lahjoista? Meidän joulunviettoomme kuuluu yllätykset ja lahjat monin tavoin.
Ensimmäisenä joulunakin monet saivat kokea yllätyksen ja saivat osaksensa lahjan, kerrotaan, että ihmiset ihmeissään, tutkistelivat asioita, säikähtivät jne. mutta kaikille yllätykset ja lahja ei kelvannut, eivätkä ottaneet vastaan. Eivät ymmärtäneet miten hienon lahjan olisivat saaneet. Otatko sinä vastaan lahjan, kun sulle sellaista tarjotaan?
Selvitetäänpä tänään, millaisia yllätyksiä Betlehemissä koettiin… ja miten vastaanottajat niihin suhtautui.
Etsitäänpä yllätyslahja numero 1 > kenen nimi sieltä paljastuu?
1. Kuva
Maria ja Joosef - Enkeli ilmestyi Marialle ja sanoi näin: Luuk. 1:31,32 (näkyviin, ääneen)
Enkeli ilmoitti Marialle, että hänestä tulee Jumalan pojan äiti. Myös Joosef kohtasi enkelin, ja hänestä tuli Jeesuksen
maanpäällinen isä. Enkeli myös kertoi, että pojalle tulee antaa nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.
Mitäh? Nuo tuiki tavalliset nuoret saivat Jumalalta yllätyslahjan ja tehtävän, heistä tulee pelastajamme vanhemmat.
Maria ja Joosefin on täytynyt olla enemmän kuin ihmeissään, ja peloissaan, mutta varmaan myös innoissaan. He ottivat valtavan suuren tehtävän vastaan ja heille tapahtui juuri niin kuin Jumala sanoi. He saivat tuoda maailman pelastajan.
Se on ihme ja lahja myös sulle ja mulle. Ajattele, Jumala lähetti poikansa pelastamaan sinut synneistäsi. Kaikesta
siitä, mikä erottaa sinut Jumalasta. Maria toi sinulle suurimman lahjan, Jeesuksen, joka pelastaa sinut taivaaseen,
kun häneen uskot.
Kukas on seuraava yllätyksen saaja… etsitään paketti 2
2.Kuva
Hmm. Majatalon isäntä Marian ja Joosefin asiathan eivät menneet niin yksinkertaisesti ja helposti kuin olisi toivonut.
Monenlaisia haasteita oli ennen Jeesuksen syntymää ja vielä juuri ennen synnytystä keisari Augustus käski heidän
lähteä Betlehemiin verollepanoa varten. Siellä oli paljon väkeä… ja kaikki majatalot varattuina. Joosef ehkä koputteli
ovia ja yritti löytää majapaikkaa, mutta majatalon isännät sanoivat ei, ei ole tilaa. Maria ja Joosef joutuivat majoittumaan sinne eläinten talliin.
Ei arvanneet majatalon isännät, mikä yllätys heille olisi ollut tarjolla, he olisivat voineet majoittaa itse maailmaan
syntyneen Jumalan. Miten mahtavaa hänen olisikaan ollut kertoa kaikille, että vapahtajamme on syntynyt meillä.
Mutta ei ollut tilaa… hän käännytti Joosefin ja samalla Jeesuksen pois ovelta. He eivät ymmärtäneet, mistä oli kyse.
Onko sun elämässä tilaa Jeesukselle? Hän tahtoo saada ykköstilan sinussa, valloittaa sinut kokonaan.
Mutta millä sinä elämäsi täytät? Sanotko sinä Jeesukselle, että ole tilaa, et mahdu elämääni. Minulla on sitä ja tätä
harrastusta ja paljon työtä, ja opiskeltavaa. Minulla menee näin hyvin, Jeesusta en tarvitse. Majatalon isäntä menetti
mahtavan jouluyllätyksen… älä vaan toimi samoin. Avaa sydämesi ovi Jeesukselle, jos et vielä ole sitä tehnyt ja sano,
Jeesus, tule minun sydämeeni asumaan. Valtaa koko mun elämäni. Sen parempaa lahjaa, et voi ikinä saada kuin Jeesuksen sun elämäsi Herraksi ja pelastajaksesi.
Jeesus syntyi eläinten tallissa, siellä hänelle oli tilaa. Entäs, ketkä kohtasi seuraavan yllätyksen? Etsitään paketti 3.
3. kuva
Paimenet – tavalliset, köyhät, halveksitut työläiset arkiaskareissaan vartioivat lammaslaumaansa Betlehemin lähellä
pimeillä laitumilla ja heille ilmestyi enkeli, joka sanoi: Luuk. 2:10-12 (näkyviin, ääneen) On ne ollut ihmeissään Jumalan järjestämästä yllätyksestä. He pelästyivät ensin, mutta he ottivat sen vastaan ja menivät kiiruusti Jeesuksen luo.
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Kaikki muu unohtui, eikä epäilystäkään, etteikö Jumala sanat olisivat totta. Kaikki muu siinä hetkessä menetti merkityksenä. He toimivat niin kuin enkeli ilmoitti, he kohtasivat Jeesuksen ja heidän elämänsä muuttui. Heidän sydämiinsä syttyi riemu, jonka vain Jeesus antaa. Jeesus toi heille todellisen ilon, kun hän vapahti heidät heidän synneistään.
Itse Jumala puhuu sullekin sanansa kautta, hän kertoo siellä ilosanomaa sinun pelastajastasi. Kuulet sen, kun otat
hiljaista aikaa Jeesuksen kanssa. Kaiken muun tohinan ja melun keskellä ei useinkaan kuule Jumalan ääntä. Onko
sulla aikaa kuunnella Jumalaa? Onkos sinulla kiire Jeesuksen luo? Otatko sinä todesta Jumalan sanat, mitä siellä sanotaan – vai epäiletkö vai oletko kokonaan välittämästä siitä viestistä, mitä Jumala haluaa sinulle sanoa. Jumala puhuu tänäänkin, on eri asia, kuunteletko sinä. Hänen sanansa on suuri ilo sinulle, kun sen otat vastaan ja elät sen mukaan. Kun Jumala saa sinulle puhua, niin kaikki muut Jeesuksen rinnalla menettää merkityksen ja sinä kiirehdit Jeesuksen luo; tärkeintä on olla Jeesuksen kanssa.
Paimenet ottivat ilosanoman vastaan ja menivät Jeesuksen luo… ja kaikki oli niin kuin heille oli sanottu….
Mutta kuka oli seuraava yllätyksen saaja? Etsitään paketti 4.
4. kuva
Kaikille. Raamattu sanoo, että kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. En tiedä, ketä kuului siihen
ryhmään kaikki. Maria ja Joosef ainakin, mutta uskon, että kun paimenet ovat kertoneet enkeleistä, heidän sanoistaan ja siitä kuinka asiat oli juuri niin kuin enkelit olivat kertoneet ja he ylistivät ja kiittivät Jumalaa niin siellä on Betlehemissä voinut olla paljonkin ihmettelijöitä. Viesti on varmaan kulkenut eteenpäin, muutkin ovat saaneet kuulla
Vapahtajan syntymästä. Ja kokeneet yllätyksen. Kun paimenet kohtasivat Jeesuksen, se ilo näkyi varmasti kauas, se
on ollut varmasti ihmeellistä...
Sinä, joka olet jo tullut Jeesuksen luo, uskot häneen, kenties elänyt Jeesuksen kanssa jo vuosia tai vuosikymmeniä,
miten se näkyy sinun elämästäsi? Näkyykö se ilona, ylistyksenä ja kiitoksena, jonka kaikki muutkin kuulevat ja näkevät sinusta. Näkyykö sinusta se, että Jeesus asuu sinussa? Jos ei. Viivy Jeesuksen luona, kuuntelet häntä, puhu hänelle, anna hänen vallata koko sun elämä, saat kokea yllätyksen, ihmeen, sinä heijastat Jeesuksen valoa ympärillesi
ja tuot ihmeen mukanasi toistenkin elämään. Ihan samalla tavalla kuin kuu heijastaa auringon valo, kun siinä itsessään ei ole mitään valoa, niin sinä Jeesuksen uskoen heijastat Jeesuksen valoa.
Raamattu ei kerro, mutta mä mietin sitä, että kuinkahan moni muu sinne Jeesuksen seimelle tai myöhemmin talon,
jossa he asuivat, saapui paimenten jälkeen vielä käymään. Ehkä niitä oli paljonkin, jotka halusivat itsekin tulla Jeesuksen luo, ja ottaa vastaan Jumalan yllätyksen mutta myös niitä, jotka kielsivät paimenten välittämän Jumalan sanan.
Sanoivat ehkä, että ei se oo totta. Unta ovat nähneet. Ja niin se on tänäkin päivänä. Toiset tulee Jeesuksen luo ja toiset eivät välitä.
Raamattu kertoo kuitenkin vielä muutamista yllätyksen kokeneista…. Etsitäänpä paketti 5.
5. Kuva
Herodes. Kun Itämaan tietäjät seurasivat tähteä ja tulivat Jerusalemiin, heiltä Herodes sai tietää uuden kuninkaan
syntymästä. Se oli hänelle hänellä yllätys, sillä hän Raamattu kertoo, että hän pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Mutta se yllätys ja pelästyminen ei muuttunutkaan iloksi niin kuin paimenilla. Raamattu kertoo, mitä hän sanoi itämaan tietäjille: Matt. 2:8 (näkyviin, ääneen)
Herodes ei suinkaan halunnut kumartaa ja kunnioittaa Jeesusta, vaan hänestä tuli lopulta vihainen ja hän halusi tuhota uuden kuninkaan. Hän pelkäsi, että Jeesus vie hänen paikkansa. Hänellä oma minä oli tärkeämpää kuin pelastaja. Herodes ei halunnut kohdata Jeesusta, ei totuutta Jeesuksesta ja itsestään, mutta ei myöskään vastaan ottaa
Jeesuksen armoa ja rakkautta. Hän ei halunnut, että Jeesus on hänen elämänsä johtaja, kuningas. Hän halusi hallita
kaikkea itse ja halusi tuhota Jeesukseen. Hän ei halunnut Jeesuksen elävän. Hän sanoillaan kertoi kunnioittavansa
Jeesusta, mutta sydämessään hän ei uskonut Jeesukseen.
Miten sinä? Pelkäätkö Jeesusta, haluatko sinä hävittää Jeesuksen sun elämästäsi ja elää niin kuin itse tahdot? Uskallatko kohdata totuuden ja sen myötä myös armon ja rakkauden elämässäsi? Haluatko sinä hallita kaikkea ja
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ajattelet, että minä, minä itse kyllä pärjään. Minä olen oman elämäni Herra. Vai sanotko, että Jeesus, hallitse sinä
elämääni?
Herodes ei Jeesusta kohdannut, eikä häntä palvellut… ja vaikka hänellä oli rikkautta ja valtaa, hän menetti tärkeimmän, hän menetti pelastajansa. Hän teki elämänsä suurimman virheen. Mutta ketkä hänen sijaansa saivat kuitenkin
kokea iloisen yllätyksen. Otetaanpa viimeinen paketti numero 6.
6. kuva
Tietäjät, ne seurasivat tähteä perille asti, ja löysivät sieltä Jeesuksen. Se oli varmasti heille yllätys, että kuningas ei
löytynyt palatsista. Vaan hän oli tavallisen, köyhän perheen poika. Nämä idän tietäjien kerrotaan polvistuneen kumartaneen lasta ja tuoneen Jeesukselle lahjoja. Mitä he toivat? vaikka he antoivat kalliita, arvokkaita lahjoja, he itse
saivat enemmän. He saivat Jeesuksen antaman riemun ja pelastuksen. Samalla tavalla niin kuin köyhät paimenet,
niin viisaat, rikkaat itämaan tietäjät ottivat vastan pelastajansa, kuninkaansa, Jeesuksen ja löysivät todellisen ilon.
Hei, tänäänkin me saamme olla tämän suurimman ilon edessä: sinulle on syntynyt pelastaja, Jeesus, joka vapauttaa
sinut sinun synneistäsi. Ei sen suurempaa iloa olekaan. Mutta nöyrrytkö sinä tänään tietäjien tavoin kumartumaan
Jeesuksen eteen. Tunnustatko, että sinä tarvitset Jeesusta? Tarvitset Jeesusta syntiesi anteeksiantajaksi ja pelastajaksi? Tarvitset Jeesusta viisaudeksi ja voimaksi elämääsi. Tunnustatko, että ilman Jeesusta et voi elää tässä elämässä, etkä iankaikkisesti?
Entäs sun lahjat? Mitä sinä tuot Jeesukselle, hänelle, joka omistaa kaiken, taivaan tähdetkin? – on yksi asia, minkä
sinä voit tuoda Jeesukselle, hänen toivelahjansa, hän odottaa, että sinä tänäänkin annat itsesi kokonaan hänelle.
Sano Jeesukselle, tässä on minun käteni, tässä on minun jalkani, minun ajatukseni, minun sydämeni… koko elämäni.
Käytä sitä niin, että jokainen lapsi ja jokainen aikuinen saisi oppia tuntemaan Jeesus sinut. Anna minun loistaa tähtenä, joka ohjaa ihmisiä Jeesus sinun luoksesi, että jokainen saa kokea todellisen yllätyksen, sen kuinka hyvä Jeesus
on ja vastaanottaa hänet elämäänsä.
Jeesus, joka itse on lahjoista suurin ja täydellisin ja ainoa, jota sinä todella tarvitset, tahtoo, yllättää sinut. Oletko valmis? Kun Jeesuksen kanssa kuljet elämääsi, se on yllätyksiä täynnä, se seikkailua ja Jumalan ihmeiden ihmettelyä.
Vaikkeikaan kovin helppoa, niin se on parasta elämää ja se vie parhaaseen päämäärä Taivaaseen, sinne mistä sanotaan, että siellä on ikuinen joulu. Siellä hyvä aina olla. Mutta sinun joulusi tänäkin vuonna on paras mahdollinen, kun
vietät sen Jeesuksen kanssa.
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Onko väite oikein vai väärin?
Ympyröi vastauksesi.
1. Enkeli ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä. (oikein / väärin)
2. Jeesus tuli pelastamaan meidät synneistämme. (oikein / väärin)
3. Maria ja Joosef saivat majatalon parhaimman huoneen majapaikakseen. (oikein / väärin)
4. Jeesus tahtoo saada ykköstilan sinun elämässäsi. (oikein / väärin)
5. Linnut kertoivat paimenille Jeesuksen syntymästä. (oikein / väärin)
6. Jumala puhuu sinulle Raamatussa. (oikein / väärin)
7. Kun enkelit olivat menneet paimenten luota pois, he odottivat vielä pari päivää ennen kuin menivät
Jeesuksen luo. (oikein / väärin)
8. Paimenet eivät kertoneet kenellekään, mitä olivat nähneet ja kokeneet. (oikein / väärin)
9. Jeesukseen uskovana sinä heijastat Jeesuksen valoa toisillekin. (oikein / väärin)
10. Tietäjät menivät ensimmäiseksi kuningas Herodeksen luokse. (oikein / väärin)
11. Herodes pelästyi, kun kuuli uuden kuninkaan syntymästä. (oikein / väärin)
12. Herodes halusi kohdata Jeesuksen kunnioittaakseen häntä. (oikein / väärin)
13. Tietäjät seurasivat kuuta ja löysivät perille. (oikein / väärin)
14. Tietäjät toivat Jeesukselle kynttilän, suklaata ja kahvipaketin. (oikein / väärin)
15. Sinä voit antaa Jeesukselle koko elämäsi. (oikein / väärin)
16. Jeesus on kaikista tärkein ja arvokkain lahja sinulle. (oikein / väärin)

