NettiPyhis joulu 16 Raamatunkerronta
Jeesus- lapsen lahjat

Jouluun kuuluu lahjat.
Niitä kaikki varmasti odottavat.
Miksihän lahjat kuuluvat jouluun?
Jouluna juhlimme Jeesuksen syntymäjuhlaa.
Jeesus syntyi pieneksi vauvaksi Betlehemin eläinten talliin.
Saikohan Jeesus lahjoja. Saihan Hän.
Tietäjiltä, itäisen maan viisailta miehiltä ainakin.
Mutta mitä lahjoja Jeesus olisi voinut saada?
Ja millainen viesti lahjan mukana olisi voinut olla?
Ensimmäinen lahja on lampaantalja:
Ettei pikkuiselle tulisi kylmä. T. Paimenet
Jeesus syntyi Marialle ja Joosefille tallissa Betlehemissä. Perheelle ei ollut tilaa
majatalossa. Jeesus- vauva tarvitsi varmasti lämpöä. Paimenet olivat
lähiseudulla yöllä vartioimassa laumaansa ja enkeli ilmestyi heille kertoen, että
Jeesus on syntynyt. He lähtivät katsomaan pientä Jeesus-vauvaa Betlehemiin.
Jeesus oli seimessä kapaloituna. Paimenet kertoivat muillekin, että Jeesus on
nyt syntynyt. He olisivat voineet tuoda lampaantaljan lämmöksi.
Toisesta paketista tulee villapuku
Rakkaalle tyttärenpojalle. Olen tämän omin käsin ja sinulle kutonut. T. Anna-mummu
Jeesuksen äiti oli Maria, hänen äitinsä nimi oli Anna eli Jeesuksellakin oli
mummu. Varmasti Anna-mummu halusi myös antaa lahjan pienelle.

Kolmas lahja on kastekynttilä

Sinä olet maailman valo, minä en paljon mitään. T. Johannes-serkku

Jeesuksen serkkupoika oli nimeltään Johannes. Hän syntyi vähän ennen
Jeesuksen syntymää ja myöhemmin Raamatussa kerrotaan, että Johannes
kastoi Jeesuksen, kun Jeesus oli jo kasvanut isoksi. Mekin kastamme muistaen
tätä Jeesuksen kastetta ja ohjetta. Kasteessa pappi antaa kynttilän vanhemmille
ja sanoo, että Jeesus tuo maailmaan valon ja pelastuksen ihmisille.

Neljännestä paketista löytyykin nokkahuilu
Terveisiä taivaasta. T. Enkeli
Enkeleillä oli suuri tehtävä Jeesuksen syntyessä.

He kertoivat Jeesuksen

syntymästä paimenille. Kerrotaan, että he kiittivät Jumalaa siitä, että Jeesus
syntyi ja toi rauhan maailmaan ihmisille. Ehkäpä enkelit ihan lauloivat ja
soittivat kuorossa kun kiittivät Jumalaa.
Viides lahja onkin tuttipullo
Syö hyvin, niin kasvat isoksi pojaksi. T. Sakkeus
Jeesuksen aikaan eli rikas mies nimeltään Sakkeus. Kun Jeesus oli jo aikuinen
mies ja kulki kertomassa Taivaan Isästä ja teki ihmeitä, Hän vieraili Jerikonimisessä kaupungissa. Sakkeus asui siellä ja halusi nähdä Jeesuksen.
Sakkeus oli aika lyhyt mies, hän ei meinannut nähdä Jeesusta väkijoukon
seasta, joten hän kiipesi puuhun katsomaan Jeesusta. Jeesus huomasi hänen
olevan puussaan ja pyysi Sakkeusta tulemaan alas. Hän myös halusi vierailla
Sakkeuksen kodissa. Sakkeus oli siitä mielissään ja päätti palauttaa rahaa niille,
joilta oli perinyt liikaa tullimaksua. Loput Sakkeus halusi antaa köyhille.

Jeesus ilahtui ja sanoi, että Sakkeus olisi hänelle tärkeä ja saisi elää aina
Jumalan rakastamana.

Kuudes lahja kolisee. Siellä on kultakolikoita
Loppiaisena lisää lahjoja! T. Itämaan tietäjät
Jouluaikamme jatkuu aina loppiaiseen saakka. Silloin puhutaan erityisesti
itämaan tietäjistä, jotka toivat monenlaisia lahjoja Jeesukselle kun he menivät
katsomaan häntä vastasyntyneenä. Raamatussa kerrotaan, että tietäjät löysivät
Jeesuksen luo tähden johdattamana. Tähti liikkui taivaalla sen paikan
yläpuolelle, jossa Jeesus oli. He antoivat Jeesukselle lahjaksi kultaa, suitsuketta
ja mirhaa ja lähtivät sitten jatkamaan matkaa omaan maahansa.
Seitsemäs paketti pitää sisällään ristin.
Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mieltynyt. T. Isä
Risti kertoo meille Jeesuksesta. Taivaan Isä antoi meille Poikansa eli
Jeesuksen, että me saisimme elää aina Hänen lapsinaan. Jumala syntyi itse
Jeesus-vauvassa meidän keskellemme ja eli ihmisen elämää. Hän kuoli ristillä,
että saisimme pahat tekomme anteeksi, niin paljon hän meitä rakasti ja rakastaa
edelleen.
Viimeinen Jeesuksen lahjoista on vauvakirja
Tämä taitaa jäädä vajaaksi mutta tämä toinen tuli valmiiksi. T. Luukas ja
kaverit
Luukas oli mies joka kirjoitti Jeesuksen elämästä Raamattuun. Sieltä löytyy
myös Matteus, Markus ja Johannes –nimisiä kirjoittajia, jotka myös kirjoittivat
samalla lailla Jeesuksesta. He halusivat kirjata ylös Jeesuksen syntymästä,
elämästä, kuolemasta ja kuolleista nousemisesta, että me tietäisimme Jumalan
olevan meidän kanssamme.

Nuo kertomukset on käännetty monelle eri kielelle, jotta mahdollisimman usea
ihminen eri puolella maapalloa saisi kuulla Jeesuksesta ja siitä, että Hän syntyi
ja kuoli ja nousi kuolleista, että me saisimme elää aina Hänen lähellään.

Onkin vielä yksi lahja. Se on Raamattu
Tämä lahja onkin lahja meille kaikille Jeesukselta itseltään. Se kertoo ihan
ensimmäisen joulun ihmeelliset tapahtumat. Joulun sanoma on ilosanoma
meille kaikille!  Suurin lahja on Taivaan Isältä meille Jeesus!

