
Jõululugu
„Petlemm

as

Juudama
al.”

Mõne aja pärast tulid tähetargad
kaugelt maalt. Nad kohtusid 
kuningas Heroodesega: 

„Me nägime Tema tähte 
tõusmas ja oleme tulnud 
Teda kummardama! 
Kust me Ta leiame?

„Issand on 
meile seda 
teatanud!”

Karjased tahtsid last näha, 
kiirustasid Petlemma ja leidsid 
lapsukese mähitud ja sõimes 
magavat.

Palju aastaid tagasi oli Jumal 
inimestele tõotanud: 
„Ma saadan teile Päästja.”

Aga päevad said täis...

Maarja pidi sünnitama ja ta 
tõi ilmale Jumala Poja, 
kes pidi sündima Petlemmas.  

„Millal sünnib see 
tõotatud Päästja?” 

Karjased valvasid öösel oma karja. 
Äkki säras kirkus nende ümber. 

Inglid tõid karjastele
rõõmusõnumi:

„Teile on täna sündinud 
Taaveti linnas Päästja, 
kes on Issand Kristus. 
Ja see on teile tunnustäheks: 
te leiate lapsukese mähitud 
ja sõimes magavat.”

„Kas Tema ongi see 
tõotatud Kuningas 

ja Päästja?”
Tähetargad asusid teele. 
Nad nägid last ja kummardasid 
Tema ette. 

Heroodes kutsus kokku ülem-
preestrid, ning päris nende käest, 
kus Messias pidi sündima.

Petlemm



Juhend miniraamatu voltimiseks
1. samm. Aseta leht lauale.

2. samm. Voldi leht pikuti kokku, 
seejärel ava leht uuesti.

3. samm. Voldi leht laiupidi kokku.

4. samm. Voldi leht sik-saki kujuliseks.

5. samm. Voldi lehekülg uuesti pooleks (A5). 

6. samm. Voldi veelkord pikkupidi. 
Pildid jäävad väljapoole. Voldi raamat 
tähemoodi kokku ja suru lehed 
väikeseks raamatuks.

Nüüd on volditud raamatu 
keskel sisselõige.  

seejärel ava leht uuesti.

4. samm. Voldi leht sik-saki kujuliseks.Voldi leht sik-saki kujuliseks.

Nüüd on volditud raamatu 

Tipp
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