Etsi Raamatustasi annetut jakeet, lue ja täytä Marian joulukertomus. (uusi käännös)
• Yöllä minulle ilmestyi Herran enkeli. Hän sanoi, että tulen raskaaksi ja synnytän
___________lapsen ja annan hänelle nimeksi _____________. Luuk. 1:30-31.
Lapsi on pyhä ja häntä kutsutaan ________________ ______________. Luuk.1:35
• Pian lähdin kylään tätini ______________ luokse, sillä kuulin, että hänkin odottaa
______________. Luuk. 1:36,39-40.
Viivyin Elisabetin luona ___________ kuukautta. Luuk. 1:56
• Keisari Augustus oli antanut käskyn verollepanosta. Minunkin piti lähteä mieheni
______________ kanssa ______________ kaupunkiin, koska kuulumme
______________ sukuun. Luuk. 2:1, 4
• Betlehemiin saavuttuamme yritimme päästä ____________________ yöksi, mutta
missään ei ollut tilaa. Jouduimme yöpymään eläinten ______________. Yöllä lapsi
syntyi, kapaloin hänet ja laitoin ________________ makaamaan. Luuk. 2:6-7
• Pian saimme vieraita, kun _________________ tulivat katsomaan lasta. He
kertoivat, että Herran ______________ oli ilmestynyt heille ja käskenyt tulla
kumartamaan maailman Vapahtajaa, joka makaa __________________ seimessä.
Luuk. 2:8-12,16
• Paimenet kertoivat, mitä suurta ja ihmeellistä enkeli oli puhunut lapsesta. Minä
kätkin ________________ kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkin niitä asioita
mielessäni. Luuk. 1:17-19
• Sitten paimenet palasivat laidunmailleen kiittäen ja ylistäen ______________ siitä
mitä olivat kuulleet ja _______________. Sillä kaikki oli ollut juuri niin kuin heille oli
_______________. Luuk. 2:20
• Myöhemmin saimme lisää vieraita. Idästä tuli viisaita ________________. He
etsivät juutalaisten kuningasta, joka oli syntynyt. He olivat nähneet hänen
__________________ nousevan taivaalle. Tähti oli opastanut heitä ja pysähtynyt
tämän paikan yläpuolelle. Matt. 2:1-2, 9
• Miehet heittäytyivät maahan kumartamaan Jeesus-lasta. He antoivat hänelle
kalliita lahjoja: _______________________ , __________________________ ja
___________________. Matt. 2:11
• Tullessaan tänne viisaat miehet olivat käyneet Jerusalemissa Herodeksen luona.
Yöllä_____________ varoitti heitä ________________ Herodeksen luo, ja niin he
menivät toista tietä kotiinsa. Matt. 2:12
• Herran enkeli ilmestyi myös ________________ ja kehotti meitä lähtemään
Egyptiin, koska Herodes aikoi _________________ lapsen käsiinsä ja
_______________ hänet. Matt. 2:13
• Niin me lähdimme heti kohti Egyptiä ja Jumala oli meidän kanssamme. Matt. 2:14

NIIN LAPSI KASVOI JA JUMALAN ARMO SEURASI HÄNTÄ!!! Luuk. 2:40

