NettiPyhis joulu 18 raamatunkertomus

JOULUN ODOTUS –
Adventtikynttilöiden kertomaa
Meillä on nyt suuren juhlan, joulun, odotuksen eli adventin aikaa. Joka sunnuntai sytytämme yhden
kynttilän enemmän joulun lähestyessä. Tämä on kirkon adventtikalenteri. Jokainen näistä kynttilöistä
kertoo meille jotakin.
1.kynttilä PROFEETTOJEN VALO
Vanhassa testamentissa kerrotaan viisaista miehistä ja naisista, jotka halusivat elää Jumalan tahdon
mukaan ja rukoilivat paljon. He olivat profeettoja. Heidän kauttaan Jumala kertoi suunnitelmistaan; myös
siitä ihmeellisestä suunnitelmasta, että Jumalan poika Jeesus syntyy maailmaan kaikkien ihmisten puolesta
maailman pelastajaksi ja vapahtajaksi.
2. kynttilä PYHÄN PERHEEN VALO
Maria ja Joosef varmasti ajattelivat olevansa rauhassa kotikaupungissaan Nasaretissa ja odottivat vauvan
syntyvän. Keisari päätti laskea, kuinka paljon hänellä on väkeä valtakunnassaan. Jokaisen piti mennä
kirjoittamaan nimensä luetteloon sukunsa kotikaupunkiin. Siksi Maria ja Joosef joutuivat lähtemään pitkälle
matkalle, reilun sadan kilometrin päähän kotikaupungistaan Jerusalemin lähellä olevaan kaupunkiin
Betlehemiin. Matka oli vaivalloinen. Se kuljettiin kävellen ja aasilla. Jumala oli valinnut Marian ja Joosefin
suureen tehtävään Jeesus-lapsen vanhemmiksi.
3. kynttilä PAIMENTEN VALO
Paimenet olivat töissä kedolla vartioimassa lammaslaumaansa. Kuitenkin siitä yöstä tuli aivan erilainen.
Enkeli tuli kertomaan ilosanoman Jeesus lapsen syntymästä. He saivat olla ensimmäisiä, jotka pääsivät
näkemään Jeesus lapsen ja kumartamaan häntä. Nämä tavalliset työmiehet. He saivat kertoa eteenpäin
tätä ilosanomaa.
4. kynttilä ITÄMAAN TIETÄJIEN VALO
Kolme kuningasta, viisasta ja arvostettua miestä, jotka tunsivat tähdet, huomasivat uuden tähden
syntyneen; kirkkaan tähden, jota lähtivät seuraamaan. Tähti johdatti heidät pienen lapsen luo, joka makasi
seimessä. He varmasti tiesivät profeettojen ennustuksista ja tulivat kumartamaan lasta, Jumalan poikaa. He
toivat Hänelle lahjoja; kultaa, hyväntuoksuista voidetta mirhaa ja suitsuketta.
JEESUKSEN VALO
Valo lisääntyy joulua kohti. Kyntteliköt ilmestyvät ikkunoille. Joulu tuo valoa pimeään talveen. Se on valon
juhla keskellä meidän pimeintä aikaa. Jeesus on valo koko maailmalle, kaikille ihmisille. Kynttilä on juhlan
valo, kun juhlimme sitä, että Jeesus tuli maan päälle ja syntyi tavalliseksi lapseksi, ihmiseksi. Hän eli ihmisen
elämän, lapsenkin elämän. Hän on suurin joululahja, jonka saamme Jumalalta. Tämä on joulun ihmeellinen
sanoma. Adventtikynttelikkö muistuttaa meitä tästä kaikesta ja kertoo tarinaansa tästä ihmeestä.

