KOTIPYHIS LOPPIAISEN AIKAAN
Loppiaisena, jota vietetään 6.1., muistellaan kolmen tietäjän käyntiä Jeesus-lapsen luona. Loppiaisena
voimme nostaa jouluseimessä kuninkaat lahjoineen aivan Jeesus-lapsen viereen, koska nyt he ovat
päässeet perille.
Tähtien tutkistelu oli ennen vanhaan tärkeä tiede. Jo pari vuotta ennen Jeesuksen syntymää kolme tietäjää
oli nähnyt, miten Jupiter kohtasi taivaalla tähden, niin että syntyi uusi, suuri tähti. Vanhan tiedon mukaan
se oli merkki uuden kuninkaan, koko maailman pelastajan syntymästä. Tietäjät lähtivät tervehtimään häntä.
Tähti vei heidät kauas vieraille maille, kylien ja kaupunkien läpi. Kaikkialla ihmiset kumarsivat arvostetuille
tietäjille. Tähti johdatti heidät pieneen Betlehemin kaupunkiin ja pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä
lapsi oli. Tietäjät astuivat sisään ja Jeesus-lapsen nähdessään he kumartuivat maahan asti. He antoivat
Jeesukselle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhamia. (Kirkkovuosi lasten kanssa/ Matt.2:1- 12)
Vuosi on juuri vaihtunut. Monet ihmiset tekevät uutena vuotena lupauksia tulevana vuotena
toteutettavaksi. Loppiaisena taas saamme muistaa tietäjiä viemässä lahjoja Jeesuksen seimen ääreen.
Millaisia lahjoja sinä veisit Jeesukselle, jos se olisi mahdollista? Vanhat tarinat, legendat, kertovat monista
eläimistä tai paimenista tai köyhistä kuninkaista, joilla ei ollut antaa Jeesukselle mitään kalliita lahjoja.
Niinpä he antoivat hänelle lahjaksi jotain omaa osaamistaan; kuka löyhytteli kärpäsiä pois lapsen luota,
kuka lämmitti lapsen kylmiä jalkoja tai muuta vastaavaa. Kun me emme voi oikeasti viedä lahjojamme
Jeesuksen luo, niin me voimme ilahduttaa lahjoillamme lähellä olevia ihmisiä. Voisiko sinun lahjasi olla
samalla myös vähän niin kuin uuden vuoden lupaus? Lupaus tehdä jotain sellaista hyvää, joka ilahduttaisi
toisia; perheenjäseniä, kavereita, naapureita ja muita tuttavia?
Tänään voitte askarrella toivomus/lupaustähtiä. Siihen tarvitaan keltaista paperia, tähden muotoinen
piparimuotti, sakset ja kynä sekä vesiastia.
1. Piirtäkää muotin avulla paperille tähtiä ja leikatkaa ne
irti.
2. Sen jälkeen kirjoittakaa omalle tähdelle oma lupaus tai
toive.
3. Sitten taittakaa tähden sakarat tähden keskelle, siten
että teksti menee piiloon.
4. Kun kaikkien tähdet ovat valmiita, ne voidaan laittaa
laakeaan astiaan, jossa on vettä.
Kun jäätte odottamaan, huomaatte kuinka tähdet
hiljalleen avautuvat…!
Muistakaa myös toteuttaa lupauksenne tämän vuoden aikana! Siunausta uuteen vuoteen!

