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Joulun kertomus Anton- aasin matkassa
Oli kerran Anton – aasi, joka asui Israelin maassa
ja oli torikauppiaan aasina. Anton oli vahva,
mutta luonteeltaan omapäinen.
Aina se ei halunnut tehdä työtä ja
kantaa tavaroita ympäri kaupunkia.
Niimpä torikauppias päätti myydä sen.
Tuli suuri toripäivä ja paikalla oli paljon väkeä myös muista kaupungeista.
Torikauppias ajatteli, että tänään olisi hyvä päivä etsiä Antonille uusi koti.
Joosef oli tullut Nasaretista toripäivään. Hänellä oli edessään pitkä matka
Betlehemiin kirjoittautumaan keisarin veroluetteloon kihlattunsa Marian kanssa.
Joosefin piti löytää aasi avuksi matkalle ja avuksi rakentajan töihinkin.
Joosef kuuli, että yhdellä torikauppiaalla olisi aasi myytävänä. Joosef etsi hänet.
Hinnasta päästiin sopimukseen, ja niimpä Joosefista tuli Anton – aasin uusi omistaja.
He lähtivät kotimatkalle takaisin Nasaretin kaupunkiin Marian luokse. Antonista oli
ihmeellistä päästä uuteen kaupunkiin ja matkalla näki uusia maisemia. Anton asettui
asumaan Joosefin ja Marian luokse. He olivat hänelle ystävällisiä. Päivät Anton auttoi
Joosefia rakentajan työssä kantamalla monenmoisia tavaroita. Kotona Maria kävi
aamuin illoin rapsuttelemassa Antonia ja juttelemassa hänelle sekä antamassa
ruokaa.
Vihdoin koitti päivä, jolloin Joosef sanoi, että tänään lähdettäisi pitkälle matkalle.
Antonille pakattiin kannettavaksi monenmoista tavaraa: muun muassa teltta, vilttejä
ja ruokaa. Matka kestäisi monen monta päivää, ja välillä jäätäisi yöksi matkan
varrelle. Maria odotti vauvaa viimeisillään, ja välillä Anton sai kantaa häntä
selässään, kun Maria halusi levätä kävelystä. Tie oli kivinen ja välillä vaikeakulkuinen.
Lopulta saavuttiin Betlehemiin, jossa oli paljon väkeä.
Joosef ja Maria alkoivat etsiä yösijaa.
Maria sanoi, että vauva syntyisi pian.
Kaikki majatalot olivat kuitenkin täynnä.

Mutta yhden majatalon isäntä oli hyvin ystävällinen
ja ehdotti heille majapaikaksi eläintensä tallia.
Niimpä Anton, Maria ja Joosef asettuivat talliin. Se oli pihan perällä ja suojaisa.
Talliin mennessä Anton huomasi, että siellä asui härkä, joka tuntui isolta ja
pelottavalta. Maria kuitenkin lohdutti Antonia, että täällä meidän on ihan hyvä olla.
Yöllä tähdet ja Joosefin lyhty valaisivat tallia kirkkaan tuntuisesti, Maria synnytti
vauvan. Hän kapaloi lapsen huiviin ja laski hänet härän ruokakaukaloon olkien
päälle. Antonista se tuntui ihmeelliseltä ja katsoi ihastellen pientä vauvaa.
Pian tallin ulkopuolelta kuului ääniä.
Sisään tulivat paimenet lampaiden kanssa.
He olivat saaneet tietää enkeleiltä,
että tämä erityinen vauva oli syntynyt,
ja halusivat tulla kumartamaan Jumalan poikaa.
Anton, Joosef, Maria ja Jeesus- vauva
majailivat tallissa muutaman päivän.
Eräänä päivänä ihmeellinen joukko ilmestyi talliin.
Tuli kolme hienoa miestä, jotka olivat
viisaita tietäjiä itäisiltä mailta.
He tutkivat tähtiä, ja suuri tähti oli johdattanut
heidät talliin katsomaan Jeesus – lasta.
He toivat tälle lahjoja; kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
Anton sai kokea nämä ihmeelliset
ensimmäisen joulun tapahtumat

