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Pyhäkouluseurat

ITÄMAAN TIETÄJÄT — LOPPIAINEN (Riitta Yliluoma)

*Vuoropuhelu toteutetaan ”leikkien” nukeilla. Eli lapset voivat liikuttaa nukkeja ja ohjaaja sanoo
vuorosanat tai jos lapset osaavat jo lukea, he voivat lukea itse vuorosanansa. Kertomus voidaan toteuttaa
myös näytellen. Silloin kaksi lukutaitoista toimii kertojina ja koko lapsijoukko voi esittää tietäjien ryhmää ja
liikkua keppiin kiinnitetyn tähden johdattamina. Jos kertomus toteutetaan näytellen lahjat voivat olla
matkan varrella ”piilossa”. Kun lahjat löytyvät, niitä ihmetellään, katsellaan ja haistellaan ja päätetään
ottaa mukaan. Lopussa kokoonnutaan seimiasetelman äärelle ja ojennetaan lahjat Jeesus-lapselle.
1. mies (lähestyy kahta muuta miestä): ”Päivää, tulin pitkän matkan takaa tapaamaan teitä, sillä olen tähtiä
tutkiessani nähnyt jotain ihmeellistä.”
toiset miehet: ”Päivää, hyvä että saavuit luoksemme. Mekin olemme nähneet sen uuden kirkkaan tähden,
joka syttyi hiljattain taivaalle. Tällaista ihmettä on hyvä tutkia yhdessä.”
1. mies: ”Joko te olette saaneet varmuuden siitä, mikä tuo uusi tähti on, mitä se tarkoittaa.”
toiset miehet: ”Olemme me tutkineet kaikki vanhat kirjoitukset ja kyllä se näyttää siltä, että se mitä on
kauan odotettu, on vihdoin tapahtunut.”
1. mies: ”Oi, tekin olette siis sitä mieltä, että kauan odotettu kuningas on vihdoin syntynyt.”
toiset miehet: ”Näin on. meidän on parasta lähteä heti matkaan tervehtimään tuota vastasyntynyttä
kuningasta.”
1. mies: ”Tehdään niin, pakataan heti arvokkaat lahjat mukaan ja lähdetään kohti Jerusalemia. Sehän on
Juudean maan pääkaupunki. Kirjoitusten mukaan uusi kuningas syntyy Juudean maalla.”
Niin miehet pakkasivat tavaransa ja lähtivät pitkälle matkalle kohti Juudean maata. Jerusalemin
kuninkaanlinnaan saavuttuaan, miehet totesivat, että linnassa asui vain vanha kuningas. Mies oli yksinäinen
ja kiukkuinen, eikä hänellä ollut poikaa. Hän ei selvästikään ollut se kuningas, jota itämaan viisaat olivat
tulleet tapaamaan.
Mutta miehet tiesivät, että tähti ei ollut syttynyt turhaan. He katselivat uudelleen taivaalle ja tutkivat uutta
kirkasta tähteä. Silloin he huomasivat, että tähti alkoi liikkua. Miehet lähtivät seuraamaan tähteä. Tähti
kulki koko ajan miesten edellä ja johti heitä kohti Betlehemin kylää. Betlehemissä tähti pysähtyi erään
vaatimattoman tallin yläpuolelle. Miehet tiesivät tulleensa oikeaan paikkaan.
Tallista miehet löysivät köyhän perheen. Maria, Joosefin ja Jeesuslapsen. Miehet ylistivät vastasyntynyttä
kuningasta ja antoivat hänelle lahjansa. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa he antoivat. Lahjoja, joita annetaan
suurille kuninkaille. Miehet kertoivat Marialle ja Joosefille ilmeellisestä matkastaan ja kirkkaasta tähdestä,
joka oli opastanut heidät perille.

