
Neljä adventtia - 
raamatunlukuopas

Tämä raamatunlukuopas koostuu neljästä osasta –  
yksi osa kutakin adventtia varten. 

Varaa sopiva hetki ja rauhallinen paikka.  
Ota Raamattu, lukuopas ja kynä.

Rukoile, että Jumala auttaa sinua kuulemaan ja ymmärtämään,  
mitä hän puhuu sinulle sanansa kautta.  

Lue raamatunkohdat ja pohdiskele vastauksia joko itseksesi tai  
yhdessä perheesi tai kaverisi kanssa. 

Toinen adventti: Jeesuksen perhe

Millaiseen perheeseen ennustusten lapsi oli tulossa?  
Lue raamatunkohdat ja vastaa kysymyksiin,  

niin tutustut perheenjäseniin.

NIMI: 

22Tämä oli toisen adventin lukuopas. Kolmas adventti tulee pian.

Voit viikon aikana opetella ulkoa seuraavan jakeen:
”Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus,  

sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.” Matt. 1:21

Merkitse tähän rasti, kun osaat sen: ____

Kertaa myös 1. adventin jae Jes. 9:5: ____

Toisen adventin tehtävä
Ratkaise ristikko.

 

VAAKASUORAAN PYSTYSUORAAN
1 Lapsi, joka syntyy, on... 2 Maria sanoi: ”Minä olen ... palvelijatar.” 

 3 Poikavauvalle on annettava nimi... 4 Marian sukulaisnainen  
 5 Jeesuksen perheenjäsen 6 Jeesusta kutsutaan Korkeimman...
 7 Maria kysyi: ”Miten se on ...?” 8 Enkeli sanoi: ”Älä...”
 9 Enkelin nimi     
10 Sukua kuningas Daavidille
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Mikä nimi pojalle tuli antaa? Miksi? 

Miten Joosef toimi, kun hän oli herännyt?

Mitä luulet Marian ajatelleen Jeesuksesta? Entä Joosefin? Perustele.

Katso Joosefin (Matt. 1:1–17) ja Marian sukuluetteloa (Luuk. 3:23–38).  
Keitä tuttuja henkilöitä löydät heidän suvuistaan? 

Mitä merkitystä suvulla voi olla? 

Voit piirtää oman sukupuusi tai kirjoittaa oman sukuluettelosi. 
Kysy vanhemmilta sukulaisilta, millaisia ihmisiä sinun esi-isäsi ja -äitisi olivat.

Jos et vielä kuulu Jeesuksen seuraajiin, mutta haluat, että Jeesus 
pelastaa sinutkin synnistä, kerro siitä hänelle vaikka näin:  
”Rakas Jeesus! Kiitos, että tulit maailmaan pelastamaan minut 
synneistäni. Anna syntini anteeksi ja pelasta minut. Haluan, että 
tästä lähtien sinä ohjaat elämääni. Aamen.”

Jos uskot jo Jeesukseen, kiitä Jumalaa Jeesuksesta, joka tuli pelastamaan 
ihmiset synnistä. Voit rukoilla myös niiden ihmisten puolesta, jotka 
eivät vielä tunne Jumalaa.

Piirrä ruutuun kaksi  
adventtikynttilää. 

2. adventti: Jeesuksen perhe

Lue Luuk. 1:26–35, 38.
Mitä yllättävää Marialle tapahtui?

Millä sanoilla enkeli tervehti häntä?

Miltä Mariasta tuntui?

Mitä enkeli kertoi lapsesta?

Miten Maria suhtautui saamaansa tehtävään?

Lue Luuk. 1:46–55. 
Mistä Maria kiitti Jumalaa? 

Lue Matt. 1:18–25. 
Miltä Joosefista mahtoi tuntua, kun hänelle selvisi, että Maria odotti 
lasta? 

Mitä Joosefille tapahtui eräänä yönä? 


