
Paimenet kedolla ja Jeesus tallissa  Luuk.2:8-20 

 

PT=Päätotuus: Jumala on antanut meille lahjan ja meidän tehtävä on kertoa siitä 

 

Johdanto 

(draama tai pikakelauskertomus) Tässä pienessä draamassa kävimme nopiasti läpi 

monille tutun joulun evankeliumin. Nyt kerron teille vielä tarkemmin yhdestä 

yksityiskohdasta, paimenista. Onko joku ollu paimen? Maanviljelijä?  

 

Kulku 

1. Paimenet kedolla 

? Miksi paimenten oli tehtävä töitä koko ajan? 

- Ei lepopäivää sapattina (613 käskyä) > syrjitty ihmisryhmä. 

* Lepopäivän vietto: Raamatunluku, läheisten kanssa olo 

 

2. Enkeli ilmestyi 

?  Ihmiset säikähtävät enkeleitä, miksi? 

 > aikuiset unohtavat Jumalan olemassaolon ja enkelit 

 > Paimenet eivät luikkineet pakoon. 

-  Paimenet eivät arvanneet, Jumala oli valinneet heidät. PT 

 

3. Enkeli kertoi ilosanoman paimenille 

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.  

 Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, Herra. 

Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä” 

> Ilosanoma ilmoitettiin ihmisille.  

-  Jumala lupasi merkin. Onko tänä päivänä jotain merkkiä? 

 

4. Taivaallinen sotajoukko PT 

”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” 

-  Nyt paimenet eivät enää säikähtäneet, he olivat jo huomanneet, että 

Herran enkeleillä oli hyvä tahto, niin meidän Herrallammekin. 

*  Ihmisille luvattiin rauha ja se oli jo huomattavissa paimenissa, miten 

sinä saat rauhan? 

> Herra toi rauhan odottamattomalla keinolla, Hän lähetti Poikansa.. 

-  Enkelit mukana elämän käännekohdissa > pääsiäinen 

  

5. Paimenet uskoivat ja lähtivät majataloon, miten? Tähteä seuraamalla? PT 

 * Jumalan edeltä käsin valmistamissa askelissa 

 * He lähtivät myös kertomaan näkemästään 

 

6. Paimenet rohkaisivat Mariaa ja Joosefia (kaikki ihmeissään?) 

 -  Herra ei jätä meitä yksin 

 * Herran lähettämä pelastus saattaa meidät ihmetykseen 

 

7. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaansa PT 

 - Uskomme ei ole mitään synkistelyä, vaan voimme jopa ylistää! 

Tietokilpailu 

Miksi paimenet säikähtivät enkeliä? Miksi he eivät säikähtäneet sotajoukkoa? 

Miten paimenet löysivät talliin? Miksi kaikki ihmettelivät? 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

Raamattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

Kristus= voideltu 

Daavidin city = 

Kuningas syntyy 

(Matt.2:6) 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 

Rm.8:38- Olen varma 



Mitä Herra teki? 

Lähetti Poikansa ihmiseksi maailmaan. Tuli ei-kuninkaallisella tyylillä. Lähetti 

paimenille enkelin kertomaan syntyneestä Vapahtajasta. Ohjasi paimenet talliin. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Herra lähestyi ihmistä. Kaikkein vähäarvoisinta ihmistäkin ja Hän haluaa, ettei me 

säikähdyttäis ja mentäs kertoon muillekin, mutta ennen kaikkea Jeesuksen luokse. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

He pelkäsivät jumalallisen tullessa lähelle. Paha pelkää Pyhää. He eivät lähteneet 

livohkaan. Lähtivät kulkemaan Herran valmistamissa askelissa talliin. Rohkaisivat 

Jeesuksen vanhempia. He lähtivät kiittäen ja ylistäen Jumalaa. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Pelko on synnin seuraus. Mitä meillä on syytä pelätä? Että pahat tekomme 

paljastuisivat. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Daavidin kaupungissa, Vapahtaja. 

 

Totuuksia 

Jumala lähestyi ihmistä. Valmisti tien paimenille.  

 

Päätotuus:  

PT=Päätotuus: Jumala on antanut meille lahjan ja meidän tehtävä on kertoa siitä 

 

Luuk.2:8-20. Paimenet kedolla ja Jeesus tallissa   

8. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.  

9. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. 

Pelko valtasi paimenet,  

10. mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren 

ilon koko kansalle.  

11. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus*, 

Herra.  

12. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."  

13. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti 

Jumalaa sanoen:  

 

14.     - Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 

rakastaa.  

 

15. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt 

Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille 

ilmoitti."  

16. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.  

17. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu.  

18. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.  

19. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.  

20. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja 

nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. 

 

 


