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Lue Matt. 2:13–15, 19–23. 
Mitä Joosef teki tietäjien lähdettyä? Miksi?

Miltä Joosefista tuntui, kun he palasivat Israeliin (jae 22)?

Kuka Raamatun mukaan antoi Joosefille unessa ohjeita ja ohjasi kaikkia 
tapahtumia?

Mihin Israelin kaupunkiin perhe asettui asumaan?

Mistä Raamatun mukaan voi saada neuvoja tärkeisiin elämän valintoihin 
(Ps. 32:8 ja Sananl. 1:8)? Mistä tai keneltä sinä yleensä kysyt neuvoja? 

Voit osallistua  
joulukirkkoon  
tai muuhun seurakunnan 
joulutapahtumaan.
Piirrä ruutuun neljä  
adventtikynttilää. 
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Tutkin RaamattuaTutkin Raamattua  - - Neljä adventtiaNeljä adventtia
4. adventti: Monta matkaa ja mutkaa

Viimeksi tutustuimme paimeniin, jotka saivat ensimmäisinä vierailla 
Jeesus-vauvan luona. Pienelle perheelle tuli lisää yllätysvieraita vähän 
myöhemmin. Kohta saat selville, keitä he olivat.
Lue Matt. 2:1–12. 
Miten vieraat osasivat tulla Jerusalemiin?

Minne kuningas Herodes lähetti idän tietäjät? Miksi?

       Miten tietäjät löysivät oikean paikan?

Miltä tietäjistä tuntui, kun he pääsivät perille? 

Mitä he tekivät? Miksi?

Miksi tietäjät eivät palanneet Herodeksen luokse?

Miten Herodes suhtautui Jeesus-lapseen?

Mitä voit oppia tietäjistä ja heidän toiminnastaan? 
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JOULUHAASTEJOULUHAASTE
  Täydennä lauseet Luukkaan evankeliumin   
 kahdesta ensimmäisestä luvusta löytyvillä sanoilla.

Jumala lähetti enkeli _______________ Nasaretin kaupunkiin 
Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli _______________. 

“Sinä tulet raskaaksi ja synnytät __________, ja sinä annat 
hänelle nimeksi _____________. Hän on oleva suuri, häntä 
kutsutaan _____________________ Pojaksi.”  

”Jumalalle ei mikään ole _______________.” Silloin Maria sanoi: 
“Minä olen Herran _______________. Tapahtukoon minulle niin 
kuin sanoit.” 

Niin myös Joosef lähti Galileasta, _______________ 
kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin 
kaupunkiin_______________, sillä hän kuului Daavidin sukuun.

Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti 
__________. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen 
aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani 
hänet_________, koska heille ei ollut _________ majapaikassa. 

Sillä seudulla oli _______________yöllä ulkona vartioimassa 
laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran__________, ja 
Herran _______________ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet.

Mutta enkeli sanoi heille: “Älkää_____________! Minä ilmoitan 
teille_______________, suuren ilon koko kansalle. Tänään on 
teille Daavidin kaupungissa syntynyt_______________.” 

Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri _______________
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on _________ korkeuksissa, maan päällä _________
ihmisillä, joita hän rakastaa.
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Tässä olivat neljännen adventin kysymykset. Joulu on jo lähellä!

Voit opetella ulkoa seuraavan jakeen:
”Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.”

Matt. 2:10

Voit kerrata myös 1. adventin jakeen Jes. 9:5,
 2. adventin jakeen Matt. 1:21 ja
3. adventin jakeet Luuk. 2:10–11.

Neljännen adventin tehtävä
Tähti johdatti tietäjät Jeesus-lapsen luokse. Etsi reitti.
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