1.adventtisunnuntai: Kuninkaasi tulee
nöyränä
Matt. 21:1-11
Jumala lähestyy ihmisiä
8-12v.; 30min.
Sytytämme kynttilän (Virsi 13), Tiellä
ken vaeltaa (Virsi 15), Hoosianna (Virsi
1)
Saku ja Ruut –käsinuket, kynttilä ja tulitikut, virsikirjoja

Adventti (adventus Domini=Herran saapuminen/tuleminen) aloittaa kirkkovuoden. Adventin
pääviesti on Herran tuleminen. Neljänä adventtisunnuntaina asiaa tarkastellaan vähän eri
näkökulmista: 1. adventti: Nöyrtymisen adventti (Jeesus ratsastaa Jerusalemiin); 2. adventti:
Kunnian adventti (Kristuksen toinen tuleminen); 3. adventti: Hengen adventti (Johannes Kastaja
kehottaa valmistautumaan Herran tuloon katumalla) ja 4.adventti: Pyhä adventti (Marian raskaus).
Ensimmäisen adventin teksti kirkkovuodessa on sama kuin palmusunnuntain. Näin ensimmäisenä
kirkkovuoden pyhänä muistetaan jo Jeesuksen alkavaa kärsimystietä.

Saku ja Ruut –vuoropuhelu: Löytyy liitteenä lopusta.

Millaista Jumalaa me odotamme? Toivommeko voittaja, rikkautta, kunniaa, terveyttä vai kelpaako
meille nöyrä Jeesus? Mitä merkitsee, että Jumala lähestyy meitä enemmän kuin me häntä?

Kiitos Jeesus siitä, että jouluna synnyit luoksemme ja pääsiäisenä kuolit puolestamme. Siunaa adventin aika, että osaisimme hiljentää ja yksinkertaistaa elämäämme niin, että näemme sinut selvemmin. Kiitos siitä, että sinä tahdot lähestyä meitä rakkaudessasi. Aamen.

Alkurukous
Alkukeskustelu: Joulunodotus (motivointi)
- Keskustele vieruskaverin kanssa: Mitä jouluperinteitä teidän perheellänne on? Mitä odotat
eniten joulussa? Mitä toivot joululahjaksi?
Alkulaulu: Nyt sytytämme kynttilän (13)
- Sytytetään samalla adventtikynttilä. Kynttilät symbolisoivat valon lisääntymistä ja
Kristuksen syntymän lähestymistä.
Saku ja Ruut –vuoropuhelu käsinukeilla (orientointi)
Raamatunkertomus: Jeesus ratsastaa Jerusalemiin (Matt. 21:1-11) (sisäistäminen)
Sunnuntaina oli ensimmäinen adventtisunnuntai. Adventtiaikana odotetaan joulua ja Jeesuksen
syntymää. Odotetaan sitä, että Jumala tulee ihmisten luokse.
Ensimmäisen adventtisunnuntaina luetaan vähän outo teksti. (Matt. 21:1-11)
- Jeesus on opetuslastensa ja muiden ihmisten kanssa matkalla kohti Jerusalemia. Siellä oli
suuret pääsiäisjuhlat.
- Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan hakemaan hänelle aasia läheisestä kylästä.
- Opetuslapset saivat ohjeen: ”Jos joku sanoo teille jotain, vastatkaa, että Herra tarvitsee
niitä mutta palauttaa ne pian.” (Matt. 21:3)
- Miehet hakivat aasin. Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Opetuslapset ja kansa levittivät tielle
vaatteita ja palmunoksia.
- Ihmisjoukko huusi Hoosianna! = ”oi auta, pelasta”
o Kuninkaalle osoitettu ylistyshuuto.
o Laulu: Hoosianna! (1)
- Koko Jerusalem oli ihmetyksen ja kuohunnan vallassa. Mitä nyt tapahtuisi?
- Adventin raamatuntekstissä Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Eikö ole aika outo aihe joulun
lähellä? Miten se liittyy jouluun? Eikö enemmän pääsiäiseen?
Opetus (sisäistäminen)
Ilman pääsiäistä joulu on turha.
- Jeesus syntyi kuollakseen puolestamme. Ilman Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemusta
meidän ei olisi mahdollista pelastua.
- Sen vuoksi heti kirkkovuoden alussa ja joulua odottaessa käännetään katse pääsiäiseen.
o Pelkkä Jumalan syntymä ihmiseksi ei voi yksistään auttaa meitä, vaikka toki se
tarvitaan.

Jeesus tuo rauhan.
- Aasi on tavallisen ihmisen kulkuneuvo. (vrt. henkilöauto) Mitä ihmeellistä on sitten siinä,
että Jeesus ratsastaa aasilla? Miksi ihmiset hurrasivat?
- Juutalaiset odottivat Messiasta, joka pelastaisi kansan valloittajien käsistä ja ryhtyisi
kuninkaaksi. Aasilla ratsastaminen oli yksi ennustettu kuninkaan tuntomerkki (samoin kuin
esim. ihmeet ja tunnusteot.)
o ”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas
ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen
kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset
Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen
valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti.” (Sak. 9:9-10)
- Jeesus oli kuitenkin erilainen Messias kuin kansa odotti. Hän ei tullut nostamaan kapinaa
roomalaisia vastaan ja perustamaan maanpäällistä rauhan valtakuntaa.
o Jeesus tulee nöyränä, rauha mielessään, luoksemme. Kuolemallaan Jeesus toi
rauhan syntisten ihmisten ja Jumalan välille.
- Aasi onkin rauhan vertauskuva. Kahden armeijan ollessa sotatantereella, viestinviejä
ratsasti aasilla hevosen sijaan rauhanneuvotteluja varten vihollisen leiriin.
o Jumala ei pakota, eikä hallitse väkivallalla. Hän tuli kuolemaan puolestamme ja
solmimaan rauhaa, ei tuhoamaan meitä.
Miten me otamme Jeesuksen vastaan elämäämme?
- Onko Jeesus meille rakas kuningas? Odotammeko me voittoja, rikkautta, kunniaa ja
menestystä Jumalata? Kelpaako meille nöyrä Jeesus?
- Usein Jeesus unohtuu elämässämme muiden asioiden taakse (koulu, harrastukset, työt,
huolet), hän ”sekoittuu väkijoukkoon”.
- Adventti on odottamisen, valmistautumisen ja kirkossa paaston aikaa. Voimme pohtia
omaa suhdettamme Jeesukseen. Voimme rauhoittaa elämässämme muita asioita, että
näemme Jeesuksen kaiken keskellä.
- Adventti puhuu siitä, miten Jumala saapuu ihmisten luo. Jouluna syntyen ihmiseksi.
Pääsiäisenä ratsastaen aasilla ihmisten luo antaakseen henkensä puolestamme.
o Adventin viesti on, että Jumala ei ole kaukana meistä, minusta ja sinusta. Hän tulee
meitä lähelle. (Apt. 17:27-28)
Loppurukous
Loppulaulu: Tiellä ken vaeltaa (15)
Saku ja Ruut –vuoropuhelu käsinukeilla (kertaus)

Saku ja Ruut –vuoropuhelu alussa:
Ruut: ”Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa…”
Saku: …liian lähelle verhoja, ne tuleen roihahtaa.”
Ruut: Moikka vaan Saku sullekin.
Saku: Moikka Ruut! Olet selvästi joulutunnelmissa. Itse en ole vielä edes juuri
ajatellut koko joulua. Siihenhän on vielä niinkin pitkä aika kuin… 23 päivää, 5
tuntia, 31 minuuttia ja 7 sekuntia.
Ruut: Vai et ole ajatellut asiaa.. aika tarkka joulukalenteri sulla tuntuu olevan.
Saku: Joo hommasin tällaisen laskurin puhelimeen. Täytyy olla, kun olen niin
hajamielinen. Voi joulu muuten lipsahtaa huomaamatta ohitse.
Ruut: Mulle riittää ihan suklaakalenteri joulun odotukseen. Eikös juuri kirkossakin aloitettu joulun odottaminen? Sunnuntaina oli ensimmäinen adventti.
Saku: Näin on. Sallithan, että hieman valistan sinua. Adventtiajan tarkoituksena
on valmistautua Vapahtajan tulemiseen. Latinaksi muistaakseni Adventus Domini
eli Herran saapuminen. Adventtiajan jumalanpalvelusten teemat liittyvät Jeesuksen saapumiseen maan päälle. Perinteisesti adventtiaika on ollut myös paastonaikaa.
Ruut: Sä oot ilmeisesti tutustunut aiheeseen.
Saku: Jep. Luin Wikipediaa. Olen nykyään oikea adventtinörtti. Kysy mitä vain!
Ruut: Okei.. no mikä ensimmäisen adventin teema on?
Saku: Adventtisunnuntaiden teemat ovat nöyrtymisen adventti, kunnian adventti, Hengen adventti ja Pyhä adventti. Eli ekana adventtina Jeesus ratsastaa
nöyränä Jerusalemiin. Boom! Saku 1 – Ruut 0.
Ruut: Just. Mä taidan mennä istumaan. Mä en tiedä näistä jutuista yhtä paljon
kuin sä.
Saku: Harva tietää! Mulle ei varmaankaan tule mitään uutta tietoa tästä opetuksestakaan. Vähän turhaa mun edes olla täällä, kun tiedän jo kaiken näistä jutuista ja oon kuullukin nämä ainakin sata kertaa.
(menevät pois)

Saku ja Ruut -vuoropuhelu lopussa
Ruut: No moi adventtinörtti. Mitenkäs sun ilta meni?
Saku: No hei Ruut. Meni ihan hyvin, valkeni uusia asioista Jeesuksesta.
Ruut: Oho. Eikös sun pitänyt jo tietää kaikki?
Saku: Nii, sori siitä pätemisestä ja viisastelusta. Se ei ollut ihan nöyrää toimintaa.
Varsinkaan, kun ymmärsin enemmän, miten nöyrä Jumala on syntyessään ihmiseksi Jeesuksessa.
Ruut: Ei se mitään. Yleensä mä oon se pätijä. Mut Raamattu on sellainen kirja,
että se ei koskaan täysin opittu. Raamatussa Jumala puhuu meille ja hänellä on
aina jotain sanottavaa.
Saku: Nii. Täälläkin on ihmisiä, jotka on kuulleet nämä asiat varmaan enemmän
kertoja kuin minä. Ja silti ne aina tulee kuulemaan lisää. Ehkä Jeesuksen seuraamisessa ei ole kyse tietämisestä, ulkoa opettelusta ja pätemisestä. Vaan ystävyyssuhteesta Jumalan kanssa.
Ruut: No nyt puhut viisaasti ja nöyrästi. Jos usko olisi pelkkää läksyjen tekoa ja
muistamista niin silloinhan vain viisaat voisivat pelastua. Onneksi Jeesus on järkännyt asiat niin, että kuka vain voi oppia tuntemaan Hänet.
Saku: Niin. Mut kiitos tästä illasta. Nähdään taas! Jouluun on muuten enää… 23
päivää, 4 tuntia, 27 minuuttia ja 4 sekuntia.
(menevät pois)

