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TEHTÄVÄÄNSÄ TOTEUTTAVA 
 
OPETTAJALLE  
 
Ikäkauden (7-10) tavoite: “Olen mukana Taivaan Isän hommissa.” 
 
Moduulin tavoite 

 Olen mukana Taivaan Isän hommissa ja osana hänen suunnitelmaansa.  
 Jumala käyttää erilaisia ihmisiä 
 Jumalalla on ihmisille erilaisia tehtäviä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunitelmaa, silti on hyvä luottaa häneen 

 
Moduulin sisältö 
1. Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 ........................................... 33 
2. Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 ............................................................ 35 
3. Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 .......................... 37 
4. Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 ........................... 39 
5. Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 ...................................................... 41 
6. Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 ............................................... 43 
   
Teemalaulut:  
Taivaan Isän hommissa (Tule mukaan sinäkin),  säv. Lasse Heikkilä san. Merja Salonen (Jippii) 
Totuus ja tehtävä,  San. Säv. Ulla Hietamäki (CD:ltä Totuus ja Tehtävä) 
Jokainen voi, San. Säv. Pekka Simojoki (www.tv7.fi/vod/player/34119/) 
 
KOTIIN  
 
Koti on paras paikka oivalluksille ja ihmettelylle. Toivomme, että lapsille jää opetuksista mieleen jotakin, 
mitä voi vanhempien kanssa pohtia enemmänkni. Haluamme tukea tällaista perheen yhteistä keskustelua 
ja yhdessä tekemistä kertomalla etukäteen, mitä tulemme opettamaan sekä antamalla ideoita tekemisiin ja 
jutteluun.  
 
Seuraavan kuuden viikon oppimistavoite on”Tehtäväänsä toteuttava”. Haluamme lapsen ymmärtävän, että 
myös hän saa olla Jumalan käytössä ja viedä evankeliumia eteenpäin. Seuraamme Elisabethin, Sakariaksen, 
Marian, Joosefin, paimenien ja tietäjien elämää. Jokainen heistä oli erilainen ja Jumala antoi heille erilaisia 
tehtäviä. Varmasti moni heistä ihmetteli Jumalan suunitelmaa, mutta silti he luottivat häneen ja saivat 
nähdä mielenkiintoisia asioita. Jumalan suunnitelma oli antaa ihmisille mahdollisuus tulla hänen tykönsä. 
Siksi Jeesus tuli maailmaan. 
Yksi Elisabethin, Sakariaksen, Marian ja Joosefin tärkeä tehtävä oli olla äitinä ja isänä ja palvella sillä tavoin 
Jumalaa. Myös sinulla on äiti ja isä on tärkeä tehtävä! Olet saanut sen Jumalalta, hän myös antaa siihen 
voimaa ja viisautta! 
 
Opetusten aiheet menevät seuraavasti: 

1. Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 
2. Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 
3. Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 
4. Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 
5. Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 
6. Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 
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Tehdään kotona 
Opetus 1: Kertokaa lapselle ajasta kun odotitte häntä. Katselkaa yhdessä odotuksen aikaisia kuvia ja 
vauvakuvia.  Antakaa lapsen ymmärtää, että hän oli toivottu lapsi ja että hän on ainutlaatuinen 
- Rukoilkaa yhdessä ja siunatkaa lastanne. Pyytäkää Jumalaaa johtamaan hänen elämäänsä. 
- Anna lapsen kertoa tai piirtää, mitä asioita hän tykkää tehdä ja mitä haluaisi oppia 
Opetus 2: Kertokaa lapselle kuinka päädyitte antamaan nimen hänelle. Järjestettiinkö lapselle vauvana 
juhla, millainen (lapsen siunaus, nimenantojuhla)? Katselkaa kuvia ja muistelkaa. Siunatkaa lasta.  
Opetus 3: Piirtäkää tai kirjoittakaa kotona jokainen jokin asia, jossa on vaikea toimia oikein tai asia, jossa on 
helppo toimia oikein. Keskustelkaa asioista ja pyytäkää Jeesukselta apua toimia hänen tahtonsa mukaisesti. 
Opetus 4: Lapsi seuraa sinua. Hän on myös oppivainen. Tehkää toisinaan yhdessä niitä asioita, mitä isä tai 
äiti yleensä teette. Ota lapsi mukaan tekemään ruokaa, tekemään puutarhatöitä, korjaamaan autoa ja 
tekemään puutöitä. Sen kautta lapsi oppii uusia taitoja. On hyödyllistä opettaa lapselle taitoja pienestä 
pitäen.  
Opetus 5: Vanhemmat kertokaa lapsille siitä, kuinka olette saaneet kuulla Jeesuksesta. Kertokaa myös siitä, 
mitä Jeesus teille merkitsee. Kertokaa lapsille, että he myös voivat uskoa Jeesukseen ja seurata häntä. 
Rukoilkaa yhdessä. 
Keskustellaan tunteista. Milloin lasta pelottaa ja milloin hänellä on hyvä olla? 
Opetus 6: Miettikää yhdessä miten voitte auttaa köyhempiä ihmisiä. Voisitteko tukea jotain köyhää 
taloudellisesti Suomessa tai ulkomailla. Rukoilkaa köyhien puolesta. 
 
Kalenteriin 

 mahdolliset retket 
 seurakunnan juhlat ja perhejumalanpalvelukset 
 lomaviikot 
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Opetus 1 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Palvelen Jumalaa rukoillen ja kiittäen: Sakariaan tarina - Luuk. 1: 5-23, 57-80 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Saan palvella Jumalaa rukouksin ja kiitoksin 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: silti saan olla siinä mukana 

 
Muistolause: “Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän 
teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” Jesaja 55:9 
 

Havainnollistaminen 
Voit aloittaa opetuksen esimerkiksi näyttämällä kuvan tai pohjapiirustuksen Jerusalemin temppelistä. 
Internetistä löytyy myös videopätkiä Herodeksen temppelistä. 
Kerro, että temppeli oli paikka, jossa palveltiin Jumalaa. Jeesuksen aikana Jerusalemissa oli Herodeksen 
rakennuttama temppeli, joka oli suuri ja todella kaunis. 
 
Sanallinen opetus 
Sakarias palveli Jumalaa olemalla pappi ja olemalla isä lapselleen 
Sakarias oli Aaronin sukuun kuuluva pappi. Hän toimi pappina Jerusalemin temppelissä kuningas Herodes I 
Suuren aikaan. Juudea oli tuolloin osa Rooman valtakuntaa. Sakarias ei käynyt töissä temppelissä joka 
päivä, vain silloin, kun oli hänen eli Abian sukuhaaran vuoro (1.Aik. 2-4:1, 3, 10, 18-19 ).  
Tällä kerralla Sakarian osaksi tuli arvonnan perusteella suitsutusuhrien suorittaminen temppelissä 
(1.Aik.27:1-2). Sakarias meni temppeliin suitsuttamaan. Kansa jäi ulkopuolelle rukoilemaan.  
Sakarias asettui kultaisen suitsutusalttarin äärelle. Pian hyvänhajuista tuoksua levisi temppeliin. 
Yhtäkkiä tapahtui jotain poikkeavaa. Suitsutusalttarin oikealla puolella seisoi joku. Sakarias säikähti ja häntä 
pelotti. Kuka kumma tuo on, Sakariaksenhan piti olla yksin.  
Sakarias oli kohdannut enkelin. Enkeli alkoi puhumaan. "Älä pelkää, Sakarias. Rukouksesi on kuultu, vaimosi 
Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes”. Enkeli kertoi vielä: ”Hän on oleva 
suuri Jumalan mies. Alkoholia hän ei juo. Äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä.  Enkeli kertoi 
vielä, että Johannes tulisi ohjaamaan Israelin kansasta monet takaisin Herran, heidän Jumalansa, puoleen. 
Hän tulee olemaan myös kulkee Herran edelläkävijänä”. 
Sakarias oli aivan ihmeissään. Hän ei pystynyt uskomaan todeksi, että hänestä tulisi isä. Hän kysyikin 
enkeliltä, "Mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha, ja vaimonikin on iäkäs."  
Silloin enkeli paljasti kuka hän on. "Minä olen Gabriel, yksi niistä, jotka seisovat Jumalan edessä. Minut on 
lähetetty puhumaan sinulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa.  
Mutta sinun suusi mykistyy nyt, etkä kykene puhumaan ennen kuin sinä päivänä, jona tämä tapahtuu, 
koska et uskonut sanojani, jotka aikanaan käyvät toteen."  
Kansa odotti Sakariasta, ja kaikki kummeksuivat sitä, että hän viipyi temppelissä niin pitkään. Kun Sakarias 
lopulta tuli ulos temppelistä ei hän pystynyt puhumaan. 
Viidennen kuun alussa Sakarias palasi kotiin vaimonsa Elisabethin luo. Heidän kotinsa sijaitsi luultavasti 
Hebronissa. Elisabeth mahtoi olla ihmeissään, kun Sakarias ei pystynyt puhumaan mitään. Heidän piti 
elehtiä ja kirjoitella viestejä, jotta pystyivät ymmärtämään toisiaan.   
Yhdeksän kuukauden jälkeen heille todellakin syntyi poika. Siitä alkoi Sakariaksen uusi tärkeä tehtävä. 
Hänestä tuli isä. Isänä oleminen on yksi tärkeä tehtävä, jonka kautta Sakariaskin sai palvella Jumalaa. 
 
Sinäkin saat palvella Jumalaa 
Me kaikki, jotka uskomme Jeesukseen saamme olla hänen pappejansa. Meidän ei tarvitse mennä 
temppeliin palvellaksemme häntä. Saamme palvella siellä missä liikumme. Sakarias suitsutti Jumalalle 
kiitokseksi hyvänhajuisia tuoksuja. Meidän ei enää tarvitse suitsuttaa tuoksuja. Meidän kiitoksemme ja 
rukouksemme on Jumalalle hyvänhajuinen suitsutus. 
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Palvelutehtävät ovat erilaisia. Joskus palvelutehtävät ovat yllättäviä. Sinä voit palvella Jumalaa esimerkiksi 
olemalla hyvä ystävä toiselle. Jokainen voi palvella Jumalaa myös kertomalla toisille Jumalan rakkaudesta ja 
hänen teoistansa. 
 
Toiminnallisuus 
Ilman sanoja - Tässä leikissä ei saa puhua muut kuin leikin ohjaaja. Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. 
Ensin ohjaaja käskee kummankin joukkueen tehdä jonon, jossa kukin on pituusjärjestyksessä. Sen jälkeen 
jono muodostettaan jalan koon mukaisesti. Kolmanneksi jono muodostetaan esimerkiksi hiusten pituuden 
mukaan. 
Historian tutkiminen - Tutkitaan pienissä ryhmissä historiaa esimerkiksi internetistä. Tehdään löydetyistä 
kuvista ja teksteistä seinälle juliste, jossa asiat tiivistettynä. Kerrotaan toisille löydöistä.  
Aiheena voivat olla esimerkiksi: Herodes, Jerusalemin temppeli ja Rooman valtakunta 
 
Luovuus 
Askarrellaan liitutaulu. Tarvitset vanerin palan, liitutaulumaalia, kehykset. Koristellaan kehykset esimerkiksi 
simpukoilla, helmillä tai tarroilla.  
 
Elämys 
Palvelen Jumalaa ylistämällä esimerkiksi näin 

 Laittakaa taustalle soimaan lasten ylistysmusiikkia. Anna lapsille huivit. He saavat tanssia musiikin 
rytmissä 

 Miettikää asioita joista olette kiitollisia. Kerro, että ylistys ja rukous on kuin hyvän tuoksuinen 
suitsutus Jumalalle. Voitte polttaa hyvän tuoksuista kynttilää tai suihkuttaa hyvän tuoksuista 
hajuvettä (mikäli paloturvallisuus ja lasten allergiat sallii sen). Kun hyvää tuoksua alkaa tulemaan 
saa jokainen lapsi vuoronperään kertoa mistä on kiitollinen. Kiitos Jeesus.. ystävistä, kodista, 
vaateista, uudesta lelusta, hyvästä ilmasta ja niin edelleen. 

 
Yhteisöllisyys  
Seurakunnassa: 
Harjoitelkaa ylistystanssi huivein ja esittäkää se aikuisille. Pyytäkää ennen esityksen alkua, jokaista kuulijaa 
miettimään jokin asia, josta on kiitollinen Jumalalle. Sanokaa ne yhteen ääneen. Pyytäkää kuulijoita 
tulemaan mukaan lauluun. Sanat heijastetaan seinälle. 
 
Kotona:  
-Kertokaa lapselle ajasta kun odotitte häntä. Katselkaa yhdessä odotuksen aikaisia kuvia ja 
vauvakuvia.  Antakaa lapsen ymmärtää, että hän oli toivottu lapsi ja että hän on ainutlaatuinen 
- Rukoilkaa yhdessä ja siunatkaa lastanne. Pyytäkää Jumalaaa johtamaan hänen elämäänsä. 
- Anna lapsen kertoa tai piirtää, mitä asioita hän tykkää tehdä ja mitä haluaisi oppia 
 
Lähteet: http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk21.html ja 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakarias_%28Johannes_Kastajan_is%C3%A4%29 
  

http://www.kolumbus.fi/gematria/apsrk21.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sakarias_(Johannes_Kastajan_is%C3%A4)
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Opetus 2 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Rohkaisen toisia: Elisabethin tarina  - Luuk. 1: 24-25, 39-56, 57-66 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Saan olla rohkaisuksi toisille kuten Elisabeth 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Toisinaan pitää odottaa pitkään 

 
Muistolause 
Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten. Ps. 100:2 
 
Havainnollistaminen 
Kuva äidistä joka odottaa lasta. Kerrotaan lapsille, että jokaista heitä on odotettu ja jokainen heistä on 
Jumalan ihme. Kaikki eivät voi saada lapsia vaikka haluisivat. Voidaan rukoilla heidän puolesta, että hekin 
saisivat lapsia. 
 
Sanallinen opetus 
Elisabeth palvelee Jumalaa olemalla vaimo ja äiti 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. 
Kun Sakarias palasi Jerusalemista kotiinsa Elisabet oli ihmeissään ja huolissaan. Sakarias oli menettänyt 
puhekykynsä. Sakarias yritti selittää tilannetta vaimollensa ilman puhetta, luultavasti kirjoittamalla. Kun 
toinen on mykkä on monien asioiden hoitaminen hankalampaa. Ei voikkaan enään sanoa toiselle asioita, 
joita haluaisi vaan kaikki pitää kirjoittaa.  
Lisää muutoksia oli tulossa. Jonkin ajan päästä Elisabet huomasi, että hän odotti vauvaa. Hän oli jo monet 
vuodet luullut, että he eivät saa lasta. Nyt yhtäkkiä, hänestä olikin tulossa äiti. Hänestä oli tulossa äiti 
lapselle, josta enkeli oli tullut kertomaan. 
Elisabet oli todella onnellinen. Kotitöitä tehdessään hän varmaankin hyräili iloisena ja kiitti Jumalaa. 
Pikkuhiljaa hän alkoi tuntemaan kohdustansa pieniä liikkeitä ja potkuja.  
Eräänä päivänä Elisabethin luo tuli kylään hänen sukulaisensa. Nuori Maria oli matkustanut Nasaretistä 
tapaamaan häntä. Myös Maria odotti lasta. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi iloissaan 
hänen kohdussaan. Samalla Elisabeth täyttyi Pyhällä Hengellä ja hän alkoi puhumaan sanoja, jotka Jumala 
hänelle antoi.  
Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! 
Autuas sinä, joka uskoit! Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä!"  
Nuorelle Marialle nämä olivat tärkeitä sanoja. Hän oli ollut ymmällään, mutta nyt Elisabeth rohkaisi häntä. 
Maria viipyi Elisabetin luona noin kolme kuukautta. Näillä naisilla olisin paljon yhteistä juteltavaa. Ehkäpä 
he samalla myös ompelivat vaatteita tuleville lapsillensa. 
Elisabeth synnytti pojan, niinkuin enkeli oli sanonutkin. Naapurit iloitsivat yhdessä Elisabethin ja 
Sakariaksen kanssa. Elisabethistä oli tullut äiti! 
Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin ympärileikkaamaan lasta. Naapurit ja sukulaiset ehdottivat pojan 
nimeksi Sakariasta eli samaa nimeä kuin hänen isälläkin oli. Elisabethillä ja Sakariaksella oli kuitenkin päätös 
tehtynä. He halusivat antaa pojalle sen nimen, jonka enkeli oli heille ilmoittanut.  
Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen: "Hänen nimensä on Johannes." Kaikki hämmästyivät. He 
olivat ajatelleet, että poika saisi sellaisen nimen, jota suvussa olisi käytetty pitkään. Kun Sakarias oli 
kirjoittanut nimen tauluun, hän sai puhekykynsä takaisin. Tiedätkö mitä hän teki ensimmäisenä? Hän alkoi 
ylistämään Jumalaa.  
Ihmiset olivat ihmeissään tästä kaikesta. He miettivät "Mikähän tästä lapsesta tulee?" Sillä Herran käsi oli 
hänen yllään. Aikuisena Johanneksella olikin todella tärkeä tehtävä. Hän sai olla Julistamassa Jumalan 
valtakuntaa. 
 
 



 

36 
 

Sinäkin saat palvella Jumalaa 
Myös sinä saat palvella Jumalaa. Olimmepa lapsia tai aikuisia, koululaisia, pappeja, kotiäitejä tai siivoojia, 
saamme palvella Jumalaa siellä missä olemme. Suoritetaan tehtävämme hyvin. Kun olet koulussa, tee siellä 
parhaasi. Samalla saat loistaa Jumalan rakkautta. 
Sinunkin elämässäsi saattaa tulla yllättäviä tilanteita. Luota silti Jumalaan. Hän tietää mitä tekee. 
 
Toiminnallisuus 
Nimileikki - Jaa lapset kahteen osaan. Laita heidän väliinsä viltti (tarvitaan kaksi pitäjää). Lapset valitsevat 
joukkuestaan yhden, joka menee kyykkyyn viltin eteen. Ohjaajat tiputtavat viltin alas. Lasten pitää huutaa 
mahdollisimman nopeasti henkilön nimi, joka on viltin toisella puolella. Häviäjä siirtyy 
voittajajoukkueeseen. Jatketaan näin, kunnes kaikki ovat toisella puolella. 
Musiikkipeili – Laitetaan cd:ltä tulemaanrauhallista musiikkia (mieluiten ilman sanoja). Kukaan ei saa puhua. 
Yksi lapsista saa olla johtaja. Muut seisovat rivissä vastapäätä johtajaa. Johtaja tekee rauhallisia liikkeitä ja 
toiset matkivat häntä. Hetken päästä vuoro vaihtuu. Johtaja osoittaa jotain lapsista. Hän tulee vuorostaan 
johtamaan. Äskeinen johtaja menen riviin hänen tilallensa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan nimikyltti esimerkiksi huoneen oveen. Tarvitset kartongin, vaneripalasen tai muun tukevan 
alustan.  Askarrellaan oma nimi haluamasta materiaalista esimerkiksi rutistetusta silkkipaperista tai 
oksanpätkistä. Voidaan tehdä myös kehykset esimerkiksi rullaamalla sanomalehdestä irroitettuja sivuja ja 
liimaamalla ne kehyksiksi. 
 
Elämys 
Luodaan hiljainen hetki sisällä tai ulkona. Voidaan sopia ajaksi esimerkiksi viisi tai kymmenen minuuttia. 
Jokaisen tulee kuunnella mitä ääniä ympäristössä kuuluu. Niitä voi kirjoittaa ylös paperille. Lopuksi 
keskustellaan mitä ääniä kuului ja kuuleeko niitä ääniä yleensä, kun ei ehdi kuuntelemaan. Voidaan tässä 
yhteydessä puhua Jumalan äänen kuulemisesta. Jumala haluaa, että pysähdymme rukoilemaan, mutta 
myös kuuntlemaan hänen ääntänsä. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan – Lapset voivat tehdä pienen näytelmän. Jokaiselle kirjoitetaan iso lappu, jossa lukee eri 
tehtävä. Esimerkiksi isä, äiti, pappi, siivooja, työtön, koululainen, kerholainen. Lapset seisovat rivissä. 
Jokainen vuorollaan astuu askeleen eteenpäin ja sanoo: Olen __________ (se mikä lapussa).  Saan palvella 
Jumalaa omalla paikallani.  
Lapset voivat myös askarrella pieniä lappuja, joihin liimatan tulostettu lause ”Palvelkaa häntä iloiten,tulkaa 
hänen eteensä riemuiten”. Ps. 100:2. Lapset jakavat laput aikuisille. 
 
Kotiin - Kertokaa lapselle kuinka päädyitte antamaan nimen hänelle. Järjestettiinkö lapselle vauvana juhla, 
millainen (lapsen siunaus, nimenantojuhla)? Katselkaa kuvia ja muistelkaa. Siunatkaa lasta. 
 
 
  



 

37 
 

Opetus 3 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Otan vastaan Jumalan antaman tehtävän: Marian tarina - Luuk. 1: 26-38, 39-56, 2:1-40 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Maria palveli Jumalaa kotiäitinä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: nuori ihminen joutui vaikeaan tilanteeseen 

 
Muistolause: “Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Luukas 1:38 
 
Havainnollistaminen 
Tikkari-hahmot. Askartele enkeli, Maria ja Joosef  -hahmot “luovuus”-kohdan ohjeiden mukaisesti, 
Havainnollista kertomuksen kulkua niillä.  
 
Sanallinen opetus 
Maria palveli Jumalaa olemalla kotiäiti 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Puhuimme myös siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Maria asui Nasaretin kaupungissa. Hän oli kihloissa Joosefin kanssa ja odotti innoissaan hääpäivää. 
Yllättäen kotona ollessaan Marian kohtasi suuri yllätys. Huoneeseen astui enkeli Gabriel ja sanoi: 
"Tervehdys, Maria, sinä armon saanut! Herra on sinun kanssasi!" Maria oli ihmeissään, mitä tuollainen 
tervehdys mahtoi merkitä.  Miten hän oli saanut armon ja kuinka Herra oli hänen kanssansa? 
Enkeli jatkoi: "Älä pelkää, Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. 
Sinun pitää antaa hänelle nimeksi Jeesus. "   
Maria ihmetteli kovasti kuulemiaan sanoja ja kysyi enkeliltä: "Miten se on mahdollista? Enhän ole edes 
naimisissa.” 
Enkeli kertoi, että Pyhä Henki tulee Marian ylle. Lapsi ei ole tavallinen lapsi. Hän on oleva pyhä, ja häntä 
kutsutaan Jumalan Pojaksi. 
Tässä vaiheessa enkeli kertoi myös Elisabethin odottavan lasta. Siitä Maria osasi mennä Elisabethin luokse. 
Tästä kuulimme viime kerralla. 
Maria sanoi enkelille: "Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." Yhtä nopeasti 
kuin enkeli oli tullut, lähti hän poiskin Marian luota. 
Miltä Mariasta mahtoi tuntua? Varmaankin hän oli hämmentynyt ja iloinen yhtäaikaa. Tästä olisi kerrottava 
pian Joosefille. Ymmärtäisiköhän hän mitä oli tapahtumassa? Entä muut ihmiset? 
Aika kului. Marian vatsa pyöristyi ja synnyttämisen aika läheni. Ennen lapsen syntymistä Marian ja Joosefin 
piti tehdä vielä pitkä matka. Keisari Augustus päätti laittaa käytäntöön verollepanon ja siksi jokaisen piti 
matkustaa omalle kotiseudullensa. Joosef kuului Daavisin sukuun, joten hänen piti matkustaa Beetlehemiin, 
samalle paikkakunnalle, jossa Daavidkin oli aikoinaan asunut. Beetlehemissä oli tungosta. Majapaikkaa ei 
meinannut löytyä. Lopulta he pääsivät yöksi talliin. Lapsi, Jeesus syntyi siellä. 
Marian tehtävä oli kasvattaa Jeesusta ja pitää hänestä huolta. Hän oli kotiäiti. Hän teki ruokaa, pesi pyykkiä 
ja siivosi. Hän myös kertoi Jeesukselle Jumalan ihmeistä, joita hän oli tehnyt Israelin historian ajan. 
Kun Jeesus kasvoi isoksi, Maria kantoi huolta pojastansa. Mariasta tuntui todella pahalta siinä vaiheessa, 
kun Jeesus naulittiin ristille syntiemme tähden. Hän kuitenkin tiesi, että se oli Jeesuksen tehtävä. 
Myös sinä saat palvella Jumalaa. Jumala käyttää meitä eri tavoin ja antaa meille erilaisia tehtäviä. Toisinaan 
tehtävän toteuttaminen ei tunnu mukavalta. Olisi helppoa toimia samoin kuin toiset toimivat. Meidän on 
tehtävä valintoja, haluammeko palvella Jumalaa siitäkin huolimatta, että meitä saatetaan pilkata ja kiusata 
sen takia.  
Meille on annettu Raamattu, josta saamme tietoa Jumalan tahdosta. Jos kaverisi esimerkiksi varastavat 
sinun ei pidä tehdä samoin. Raamattu opettaa, että varastaminen on syntiä. Kaverit saattavat haukkua 
sinua pelkuriksi, kun et tee samoin kuin he tekevät. Toimi sinä kuitenkin oikein ja palvele sillä tavoin 
Jumalaa. 
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Toiminnallisuus 
Oikein ja väärin leikki – Sovitaan kaksi eri paikkaa. Toiseen mennään, kun asia kuulostaa väärältä ja toiseen, 
kun kuulostaa oikealta. Jokainen tekee itse valintansa. Ohjaaja sanoo vuoronperään erilaisia väitteitä. 
Väitteet voivat olla esimerkiksi tällaisia: lyön takaisin, jos minua lyödään - puolustan kiusattua - kiitän 
ruoasta – lintsaan tunnilta -  noudatan kotiintuloaikaa – kuuntelen opettajaa. 
 
Luovuus 
Askarrellaan kuusenkoristeeksi enkeli. Laita pyöreä tikkari nenäliinan sisälle. Pallo-osa tulee keskelle 
nenäliinaa. Sido nenäliina pyöreän tikkariosan alapuolelta, siitä muodostuu pää. Piirrä naama ja laita otsan 
ympäri kultainen piippurassi. Leikkaa hopeisesta askartelukartongista siivet. Liimaa siipien keskiosaan 
ripustuslenkki.Liimaa siivet enkelin vartaloon kiinni. Tikkarin voi syödä joulun loputtua. 
Leivotaan enkeli pipareita ja koristellaan ne. 
 

Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan - Kysellään seurakunnan jäseniltä, miten he ovat palvelleet Jumalaa. Kootaan isolle paperille 
tekstein tai kuvin eri ihmisten tapoja palvella.  
 
Kotiin - Piirtäkää tai kirjoittakaa kotona jokainen jokin asia, jossa on vaikea toimia oikein tai asia, jossa on 
helppo toimia oikein. Keskustelkaa asioista ja pyytäkää Jeesukselta apua toimia hänen tahtonsa mukaisesti. 
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Opetus 4 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Luotan Jumalan hyvään suunnitelmaan: Joosefin tarina - Matt. 1: 18- 25, Luuk. 2: 1-40 
 
Oppimistavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Joosef palveli isänä 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Luotan Jumalaan kaikissa tilanteissa 

 
Muistolause  “Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.” 1. Tess. 5:24 
 
Havainnollistaminen 
Millaisessa talossa silloin ihmiset elivät? Normaali kaupunkilaistalo oli yleensä pieni kivitalo, jossa oli yksi iso 
huone ja lisäksi vierashuone. Talo oli tasakattoinen ja tehty kivestä. Isossa huoneessa oli ihmisiä varten 
ylätaso, mutta samassa huoneessa noin metrin alempana pidettiin öisin eläimiä suojassa. Jeesus saattoi 
syntyi tällaisessa talon eläinsuojassa. Jeesus kapaloitiin ja laitettiin seimeen. Seimi on eläinten 
ruokintakaukalo, joka oli tällaisessa talossa yleensä ylätason kivilattiassa oleva kuoppa josta eläin ylsi 
syömään. 
 
Sanallinen opetus 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaksesta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Sekä siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Myös Maria odotti lasta. Maria meni kertomaan tätä uutista Elisabethille. Myös hän oli kohdannut enkelin. 
Hänkin saisi lapsen. 
Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Tiedätkö mitä on kihlautuminen? Se on sitä, että nainen ja mies 
lupautuvat elämään toisensa kanssa. Samalla he alkavat suunittelemaan häitä. Kihlautumisen merkiksi 
nainen ja mies ostavat yleensä sormukset ja laittavat ne vasemman käsen nimettömään sormeen.  
Ennen kuin Marian ja Joosefin avioliittonsa oli vahvistettu, Joosef sai tietää, että Maria oli raskaana Pyhän 
Hengen vaikutuksesta. Joosef ei ollut varma ymmärsikö hän asiaa. Puhuiko Maria totta siitä, että enkeli oli 
vieraillut hänen luonansa? Joosef rakasti Mariaa eikä halunnut hänelle mitään pahaa. Samalla hän mietti, 
että rakastiko Maria häntä vai kenties jotain toista miestä. 
Kun Joosef  pohti näitä asioita, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli. Enkeli sanoi: "Joosef, Daavidin 
poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Vauva jota hän odottaa on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän 
synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus. Jeesus tulee pelastamaan kansansa sen 
synneistä niinkuin profeetat ovat jo aikaisemmin ennustaneet." 
Unesta herättyään Joosef iloitsi. Jumala oli puhunut hänellekin. Maria oli puhunut totta! Joosef teki niin 
kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Sitä Raamattu ei kerro millaiset hääjuhlat heillä 
oli. 
Joosef odotti jännittyneenä vauvan syntymistä. Hän ei ollut ollenkaan iloinen kuullessaan Keisari 
Augustuksen päätöksestä. Hänen ja Marian pitäisi matkustaa Beetlehemiin. Varmaan hän mietti, kuinka 
Maria jaksaisi tuon matkan. 
Matkasta selvittyä eteen tuli toinen ongelma. Kaupunki oli ihan täynnä ja talojen vierashuoneet olivat jo 
varattuja. Onneksi perhe pääsi edes eläinten suojaan turvaan. 
Jonkin ajan päästä heidän saapumisestaan Maria synnytti Jeesuksen. Syntymän jälkeen tapahtui monia 
ihmeellisiä asioita, joista kerron seuraavilla kerroilla. 
Jeesus kasvoi niin kuin kuka tahansa tyttö tai poika. En tiedä mikä oli hänen lempi leikkinsä tai 
lempiruokansa, mutta niitäkin hänellä varmasti oli. Uskon, että hän rakasti kovasti vanhempiaan Joosefia ja 
Mariaa. Kotona Joosef sai opettaa Jeesukselle Jumalasta. Sen lisäksi hän opetti Jeesukselle omaa 
rakennusmiehen ammattia.  
Onko sinun helppo luottaa toiseen? Oletko itse luotettava? 
Joosef halusi luottaa Mariaan ja siihen mitä hän kertoi. 
Rehellisyys on tärkeä asia. Vaikka näkisit toisten tekevän väärin ole sinä silti rehellinen. Joskus saattaa 
tuntua siltä, että epärehellinen pärjää paremmin. Epärehellisyys on syntiä. Jeesus haluaa, että luovumme 
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kaikesta synnistä. Jumala näkee sinun tekosi. Hän myös palkitsee kerran ne, jotka rakastavat häntä ja 
toimivat oikein. 
 
Toiminnallisuus 
Luottamusleikki – Yksi on ryhmän johtaja. Hän on ainut joka näkee, muiden silmät on sidottu. Ryhmän 
johtaja kuljettaa joukon tietyn reitin halki. Muiden pitää tarkasti seurata häntä ja kuunnella ohjeita. 
 

Elämys 
Tehkää retki hevostallille ja varatkaa talutusratsastusta. Hevosen kanssa lapsi saa oppia luottamusta 
hevoseen ja taluttajaan. 
 

Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan – Järjestetään talkoot, johon osallistuu kaikenikäiset. Talkoot voivat olla esimerkiksi siivousta, 
joulukoristeiden valmistusta tai kirkon koristelua. Pyrkikää tekemään ryhmiä, joissa on eri ikäisiä ihmisiä. 
Kotiin - Lapsi seuraa sinua. Hän on myös oppivainen. Tehkää toisinaan yhdessä niitä asioita, mitä isä tai äiti 
yleensä teette. Ota lapsi mukaan tekemään ruokaa, tekemään puutarhatöitä, korjaamaan autoa ja 
tekemään puutöitä. Sen kautta lapsi oppii uusia taitoja. On hyödyllistä opettaa lapselle taitoja pienestä 
pitäen.  
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Opetus 5 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Kerron hyvän uutisen eteenpäin: kertomus paimenista  - Luuk. 2:8-20 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Vien ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin kuten paimenetkin 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: Jumala ilmestyy niille, joille haluaa 

 
Muistolause: “Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” Luukas 
2:14 
 
Havainnollistaminen 
Ota mukaasi kuvia Israelista. Katselkaa minkälaisissa maisemissa siellä paimennetaan. Näytä myös kuvia 
lampaista. 
 
Sanallinen opetus 
Muistatko mistä viimeksi puhuimme? Puhuimme Sakariaasta ja siitä kuinka hän kohtasi enkelin 
temppelissä. Sekä siitä, kuinka Maria meni tapaamaan Elisabethiä ja Sakariasta. 
Maria oli kohdannut enkelin. Enkeli kertoi, että hän odotti Jeesus lasta. Joosef epäili ensin asiaa. Lopulta 
enkeli ilmestyi hänellekin. Jeesus syntyi Beetlehemissä.  
Beetlehemissä oli lammaspaimenia. Paimenien tehtävänä huolehtia siitä, että lampaat saivat ravintoa ja 
vettä ja vahtia, että petoeläimet eivät saisi saaliiksi lampaita.  
Ehkäpä samana yönä  kuin Jeesus syntyi, paimenet istuivat nuotion äärellä ja keskustelivat. Taustalla joku 
paimenista soitti hiljaa harppua. Yksi paimenista makoili maassa ja tarkkaili tähtiä kuunnellessaan toisia. Oli 
hiljaista ja pimeää. 
Yhtäkkiä tapahtui jotain todella yllättävää. Paimenten ympärillä ollut pimeys väistyi, ja heidän edessään 
seiso enkeli. Enkelistä tuli valtava valo. Paimenet olivat peloissaan, mitä nyt tapahtuu he miettivät.  
Enkeli alkoi puhumaan ja sanoi: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. 
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. 
Paimenet olivat ihmeissään. Oliko Messias vihdoinkin syntynyt? 
Enkeli jatkoi puhettaan. Tästä voitte varmistaa asian. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna 
seimessä."  
Samalla tapahtui vielä ihmeellisempää. Enkelin ympärillä oli valtava taivaallinen sotajoukko. He ylistivät 
Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. 
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me 
näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." 
He lähtivät kiireesti matkalle ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  
Paimenet kertoivat ihmeissään Joosefille ja Marialle mitä kedolla oli tapahtunut. He kertoivat myös mitä 
enkeli oli sanonut lapsesta. Kaikki, jotka kuulivat paimenten kertomuksen, olivat ihmeissään.  
Paimenet palasivat kedolle. He kiittivät ja ylistivät Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet.  
Onko sinua joskus pelottanut? Luulen, että paimenia pelotti, kun he kohtasivat enkelin. Joskus varsinkin 
sellaiset asiat pelottavat, jota ei ole koskaan ennen tehnyt. Kun ajoit ensimmäistä kertaa elämässäsi 
polkupyörällä, se saattoi pelottaa. Vai pelottiko? Jeesus on luvannut olla kanssamme ja antaa meille 
rohkeutta. 
Paimenten pelko muuttui iloksi, kun he kuulivat enkelien sanat. He lähtivät viemään ilosanomaa eteenpäin. 
Ensin he menivät katsomaan Jeesusta ja kertomaan hänen vanhemmilleen siitä, mitä enkeli oli sanonut. 
Uskon, että paimenet kertoivat tästä tapauksesta myös monelle muulle. Jumala käytti tässä tehtävässä 
paimenia, ihmisiä joita muut usein halveksivat.  
Myös sinä saat viedä ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Saat kertoa toisille, että Jeesus rakastaa heitä. 
Jumala haluaa antaa sinulle rohkeuden tätä tehtävää varten. 
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Toiminnallisuus 
Viestikilpailu  - lampaiden kokoaminen. Laita lattialle lampaita. Lampaat voivat olla esimerkiksi pyöreitä 
vanulappuja. Jaa osallistujat kahteen joukkueeseen. Kun lähtömerkki annetaan osallistujat juoksevat 
hakemaan lampaita. Jokainen voi tuoda vain yhden lampaan kerrallaan omalle puolellensa. Kun lampaat 
loppuvat, lasketaan kummalla joukkueella on enemmän lampaita. 
 
Luovuus 
Askartelu: tehdään maisema lampaat laitumella esim. maalamalla tausta ja tekemällä lampaat pumpulista. 
 
Näytelmä- tehdään näytelmiä erilaisista tilanteista, joissa tulee esiin erilaisia tunteita. Tilanteet voivat olla: 
yksin kotona, ei hyväksytä mukaan leikkimään, pimeä kotimatka ja niin edelleen. 
 
Elämys 
Mennään ulos retkelle ja tehdään nuotio (muista palotuurvallisuus) tai sytytettään kynttilöitä. Istutaan 
ympyrässä niiden ympärillä. Voidaan pitää opetusosio ulkona. 
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan -Toteutetaan seurakuntana yhteistä tehtävää. Mennään kadulle ja tarjotaan esimerkiksi 
lämmintä kaakaota, suklaata ja hengellistä luettavaa. Lapset voivat jakaa suklaata tai vaikka pipareita.  
Kotiin – Vanhemmat kertokaa lapsille siitä, kuinka olette saaneet kuulla Jeesuksesta. Kertokaa myös siitä, 
mitä Jeesus teille merkitsee. Kertokaa lapsille, että he myös voivat uskoa Jeesukseen ja seurata häntä. 
Rukoilkaa yhdessä. 
Keskustellaan tunteista. Milloin lasta pelottaa ja milloin hänellä on hyvä olla? 
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Opetus 6 - Olen mukana Taivaan Isän hommissa 
Palvelen Jumalaa sillä, mitä minulla on: kertomus tietäjistä  - Matt. 2:1-16 
 
Opetuksen tavoite 
Olen mukana Taivaan Isän hommissa.ja osana hänen suunnitelmaansa.  

 Jumalalla on erilaisia tehtäviä: Palvelen Jumalaa sillä mitä minulla on 
 Aina emme ymmärrä Jumalan suunnitelmaa: joskus apu tulee yllättävästä paikasta 

 
Muistolause: “Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu.” Psalmi 85:8 
Havainnollistaminen 
Kaukoputki tai kuva kamelista 
 
Sanallinen opetus 
Olemme saaneet kuulla mitä mielenkiintoisia asioita Sakariakselle ja Elisabethille, Marialle ja Joosefille sekä 
paimenille tapahtui. Jumala käytti näitä ihmisiä eri tavoin. Jumalalla oli myös selkeä suunnitelma. Hän oli 
lähettänyt poikansa Jeesuksen maailmaan. Jeesus tulisi sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Nyt 
palaamme vielä Jeesuksen lapsuuteen. 
 
Eräänä päivänä Jeesuksen syntymän jälkeen Jerusalemissa nähtiin omaperäinen kulkue. Joukko miehiä 
saapui kaukaa itäisiltä mailta. Raamattu ei kerro montako heitä oli. Luultavasti he olivat liikkeellä isolla 
joukolla. Aivan varmaa ei ole, mutta luultavasti nämä miehet tulivat Persiasta. 
Miehet saapuivat kuningas Herodeksen luokse. He kertoivat tulleensa tervehtimään ja osoittamaan 
kunnioitusta juutalaisten uudelle kuninkaalle, Messiaalle. Itämaan tietäjät kertoivat nähneensä tämän 
kuninkaan tähden nousseen taivaalle. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi. Hänelle ei ollut syntynyt 
lasta. Kuka tuo kilpailija mahtoi olla, hän mietti itsekseen.  
Herodes kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. 
Profeetan kirjoja tutkittuaan he vastasivat: "Juudan Betlehemissä". Kuulehan, täällä lukee näin: Sinä, 
Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva 
kansaani Israelia." 
Tiedon saatuaan Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja kyseli milloin tähti oli tullut näkyviin. Tämän 
tehtyään hän hän lähetti heidät Betlehemiin. "Menkää sinne", hän sanoi, "ja ottakaa asiasta tarkka selko. 
Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä."  
Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan. Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, 
kulki heidän edellään. Tähti pysähtyi sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli.   
Miehet astuivat talon sisälle. Siellä he näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Miehet heittäytyivät maahan 
ja kumarsivat lasta. Sitten he avasivat avasivat hienot arkkunsa. Arkuista löytyi kaikenlaisia kalliita lahjoja, 
joita he antoivat hänelle lahjaksi: kultaa, suitsuketta ja mirhaa. 
Ennen kuin itämaan miehet lähtivät paluumatkalle puhui Jumala heille unessa. Jumala varoitti tietäjiä 
palaamasta Herodeksen luo. Miehet tottelivat ja menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.  
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa myös Joosefille. Hän sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen 
äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen 
käsiinsä ja surmata hänet." Kun Joosef heräsi unestaan, hän heti yöllä herätti Marian ja sanoi ”Nyt on 
lähdettävä, Jeesus on vaarassa. Enkeli varoitti minua ja käski paeta Egyptiin”.  
Jeesus, Joosef ja Maria matkustivat Egyptiin. Näin heistä tuli pakolaisia vieraan kansan keskelle.  Itämaan 
tietäjiltä saadut lahjat olivat täällä varmasti tarpeen, että he saivat hankittua kodin ja ruokaa.  
Tiedätkö miksi Joosefin ja hänen perheensä piti paeta? Koska Herodeksella oli pahat ajatukset Jeesusta 
kohtaan. Kun Herodes huomasi, että tietäjät eivät tulleetkaan paljastamaan hänelle Jeesuksen sijaintia hän 
raivostui. Hän halusi tuhota tuon uuden kuninkaan hinnalla millä hyvänsä. Hän antoi käskyn, että 
Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat.   
Joosef ja hänen perheensä asuivat Egyptissä siihen asti, kunnes Herodes kuoli.  Herodeksen kuoleman 
jälkeen Herran enkeli ilmestyi jälleen unessa Joosefille ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja 
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palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." Joosef totteli tätä ohjetta ja niin 
koko perhe palasi Israeliin. He muuttivat Nasaretiin asumaan. 
Itämaan tietäjätkin palvelivat Jumalaa. En tiedä uskoivatko he Israelin Jumalaa. Ehkä he olivat kuulleet 
hänestä Persian juutalaisilta, jotka olivat tulleet sinne aikoinaan pakkosiirtolaisina tai ehkä he itse olivat 
näiden jutalaisten jälkeläisiä. Itämaan tietäjät palvelivat Jumalaa varoillansa. He antoivat lahjaksi sitä mitä 
heillä oli. Lahjoista päätellen he olivat melko rikkaita. Tietäjillä oli mielenkiintoista kerrottavaa palattuaan 
kotiin. Luulen, että Maria ja Joosef kertoivat heille koko tarinan, myös sen kuinka enkelit olivat ilmestyneet 
paimenille. 
Myös sinä voit antaa Jumalalle sitä mitä sinulla on. Ehkä olet saanut viikkorahaa. Laita siitä osa talteen ja 
laita esimerkiksi seurakuntasi kolehtihaaviin. Tai ehkä sinulla on paljon leluja. Ilahduta jotakin lasta 
antamalla jokin leluistasi hänelle. Tärkeintä mitä voimme antaa on se, että kerromme ihmisille Jeesuksesta 
ja hänen rakkaudestaan. 
Yllättävää, mutta itämaan tietäjien kautta Jumala piti huolta Joosefin ja Marian taloudesta. Lahjat auttoivat 
perhettä selviämään taloudellisesti 
Jumala piti huolta myös siitä, että hän varjeli tuota perhettä. Ei varmaan ollut mukavaa asua pakolaisena 
vieraassa maassa, mutta kaiken keskellä Maria ja Joosef saivat tietää, että Jumala on heidän kanssansa. 
 
Toiminnallisuus/Elämys 
Enkeli johdattaa: 
Rakenna helppo “temppurata”, jossa esteenä esim. tyynyjä lattialla ja matala penkki. Jakaannutaan 
pareihin. Toinen parista on enkeli ja toinen sokko. Enkeli johdattaa sokkoa kädestä pitäen radan läpi, sitten 
vaihdetaan rooleja.  
Pohtikaa lopuksi: 
Miltä tuntui kulkea sokkona? Joskus Jumalaan luottaminen voi tuntua vähän samalta kuin kävelisi sokkona, 
mutta vaikeissakin tilanteissa hän on luvannut olla kanssamme ja johdattaa. Tarvittaessa mekin saamme 
olla arjessa “enkeleitä” toisillemme. 
 
Luovuus 
Jumala varjelee meitä, kuten hän varjeli Jeesusta ja hänen perhettään. 
Askarrellaan tähti, johon kirjoitetaan: “Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn 
varjella sinua kaikilla teilläsi. Ps 91:11”.   
 
Yhteisöllisyys 
Seurakuntaan 
Ottakaa seurakunnan lapsityölle oma kummilapsi esimerkiksi KLK:n kautta. Järjestäkää tempaus, jolla 
keräätte varoja hänen tukemiseensa. 
 
Kotiin 
Miettikää yhdessä miten voitte auttaa köyhempiä ihmisiä. Voisitteko tukea jotain köyhää taloudellisesti 
Suomessa tai ulkomailla. Rukoilkaa köyhien puolesta. 
 


