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Testaa, mikä jouluevankeliumin hahmo olet!
Selvitä jouluisen testimme avulla, mikä jouluevankeliumin hahmoista kuvaa
parhaiten sinua. Saatat yllättyä!
1. On joulusiivouksen aika. Miten toimit?
a) Siivoat huoneesi mukisematta.
b) Kuulutat kaikille, että nyt on joulusiivouksen aika! Jaat innokkaasti tehtäviä
jokaiselle perheenjäsenelle.
c) Hoidat hommasi sinnikkäästi ja autat toisiakin. Ehkäpä tavaroistasi löytyy jotakin
muille lahjoitettavaa?

2. Imuri hajoaa kesken joulusiivouksen ja roskat lentävät ympäri taloa. Miten toimit?
d) Autat siivoamisessa.
e) Rauhoittelet muita ja sanot, ettei tarvitse pelätä. Kaikki kyllä järjestyy.
f) Menet laskemaan, onko sinulla tarpeeksi viikkorahaa uuden imurin ostoon.
3. Koulun pikkujouluissa sinä…
a) ...nautit pikkujoulujen ohjelmasta taka-alalla. Et kaipaa huomion keskipisteeksi.
b) ...osallistut innolla kaikkeen mahdolliseen!
c) ...jaat ahkerasti joululahjoja kaikille kavereillesi.

4. Teette kotona joulukortteja lähetettäväksi. Ehdotat kaikille, että...
a) ...voisit hoitaa tarrojen liimaamisen kortteihin ja viedä kortit postiin.
b) ...voisit keksiä, mitä kaikkea kortteihin kirjoitetaan.
c) ...lähetetään tänä vuonna paljon joulukortteja!

5. Seurakunnassa järjestetään hyväntekeväisyyskampanja, jossa autetaan köyhiä
perheitä ja yksinäisiä vanhuksia. Haluaisit...
a) ...mennä vanhempasi mukana auttamaan käytännön asioissa, kuten viemään
lahjakortteja apua tarvitseville.
b) ...järjestää esityksen mummojen ja pappojen iloksi.
c) ...lahjoittaa osan viikkorahoistasi muille lahjaksi.
6. Jouluaattona sinä…
a) ...autat vanhempiasi viimeisissä jouluaskareissa.
b) ...järjestät jouluista ohjelmaa perheellesi.
c) ...maltat tuskin odottaa lahjojen jakoa! Olet hankkinut niin kivoja lahjoja kaikille.

Laske nyt, saitko eniten a-, b- vai c-vastauksia ja tsekkaa sitten tuloksesi
seuraavalta sivulta!

Tsekkaa tuloksesi tästä!

Eniten a-vastauksia: aasi
Olet nöyrä ja kuuliainen kuin joulukertomuksen aasi. Haluat auttaa
muita, mutta et tee suurta numeroa itsestäsi. Monet ilahtuvat
pienistä palveluksistasi!

Eniten b-vastauksia: enkeli
Olet oikea ilosanoman tuoja! Tykkäät olla esillä ja käyttää
lahjojasi muiden iloksi. Lähdet rohkeasti mukaan uusiin juttuihin
ja haluat tuottaa iloa ympärillesi.

Eniten c-vastauksia:
itämaan tietäjä
Olet antelias itämaan tietäjä. Olet valmis antamaan
omastasi. Nautit siitä, kun saat tuottaa näin iloa
muille.

