
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. 

Neljäs 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!

NIMI: 

44Tämä oli neljännen adventin lukuopas. Joulu on jo lähellä!

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

Matt. 2:10

Merkitse tähän rasti, kun osaat sen: ____
Kertaa myös 1. adventin jae Jes. 9:5 ____,

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

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

Kuka antoi Joosefille unessa ohjeita ja ohjasi kaikkia tapahtumia?

Mihin Israelin kaupunkiin perhe asettui asumaan?

Miten Jumala voi neuvoa sinuakin tärkeissä elämän valinnoissa?  
Lue myös Ps. 32:8 ja Sananl. 1:8.

Voit rukoilla, että osaisit kuunnella viisaita neuvoja ja tehdä Jumalan 
mielenmukaisia valintoja. Muista, että yksi Jeesuksen nimistä on 
Ihmeellinen Neuvontuoja (Jes. 9:5). Ylistä Jumalaa siitä, että hän tuntee 
sinut läpikotaisin ja haluaa sinulle kaikkea parasta. 

Osallistu joulukirkkoon  
tai muuhun seurakunnan 
joulutapahtumaan,  
jos se on mahdollista.

Piirrä ruutuun neljä  
adventtikynttilää. 

4. adventti: Monta matkaa ja mutkaa

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? Miten voit soveltaa 
sitä omaan elämääsi?


