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Mitä enkelijoukko teki? 

Mitä paimenet tekivät enkelien lähdettyä?

Miten Maria suhtautui tapahtumiin? 

Mitä voit päätellä siitä, että Raamatun mukaan vaatimattomat paimenet 
olivat Jeesus-vauvan ensimmäiset vieraat? 

Miten vierailu vaikutti paimeniin? 

Miten olisit reagoinut, jos olisit itse ollut paikalla? Mitä sinä ajattelet 
Jeesuksesta?

Mieti, mitä joulu merkitsee sinulle ja perheellesi. Mitkä jouluperinteet 
ovat sinulle tärkeimpiä? Miksi?  

Voit kuunnella tai laulaa  
jonkin joululaulun, jossa  
kerrotaan Jeesuksesta.

Piirrä ruutuun kolme  
adventtikynttilää. 
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3. adventti: Betlehemissä tapahtuu

Joosef oli ottanut Marian vaimokseen. Kaikki menivät kirjoittautumaan 
veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Pian selviää, mitä sitten 
tapahtui.
Lue Luuk. 2:1–7.
Missä kaupungissa Joosef ja Maria asuivat? 

Mihin kaupunkiin heidän piti mennä? 

Missä he majoittuivat?

Mitä majapaikassa tapahtui?

Lue Luuk. 2:8–20.
Mitä tapahtui yöllä, kun paimenet vartioivat laumaansa? 

Miltä paimenista tuntui? 

Mikä oli enkelin ilmoittama ilosanoma?

Miten paimenet tunnistaisivat vastasyntyneen lapsen? 

33

NIMI: 
w

w
w

.la
st

en
m

is
si

o.
fi

KOULUILLE



www.lastenmissio.fi

Väritä.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
00

9 
C

hi
ld

 E
va

ng
el

is
m

 F
el

lo
w

sh
ip

®
 I

nc
.

33www.lastenmissio.fi

Tässä olivat kolmannen adventin kysymykset. Neljäs adventti tulee pian.

Voit opetella ulkoa seuraavat jakeet:

”Mutta enkeli sanoi heille: ‘Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin 

kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.’”
Luuk. 2:10–11

Voit kerrata myös 1. adventin jakeen Jes. 9:5  
ja 2. adventin jakeen Matt. 1:21.

Kolmennen adventin tehtävä
Yhdistä parit.

Jeesuksen 1. vieraat l   l Nasaret 
Vapahtaja l    l Joosef
Jeesuksen 1. sänky  l  l Betlehem
Ilosanoman tuoja l  l Paimenet
Daavidin kaupunki l  l Seimi
Matkan syy  l  l Lapsi seimessä
Daavidin sukulainen l  l Maria
Paimenten merkki l  l Kristus, Herra
Joosefin kihlattu l  l Enkeli Gabriel
Joosefin ja Marian    l Veroluetteloon 
kotikaupunki  l  kirjoittautuminen 
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