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Daid beivviid bođii gohččun keaisár Augustusis ahte oppa máilbmi galggai čálihuvvot olmmošlohkui.
Dat lei vuosttaš čáliheapmi, ja dat dáhpáhuvai go Kvirinius lei Syria eananhearrá. Buohkat vulge čálihit
iežaset, iešguhtege gávpogasas.
Jovsset vulggii dalle Nasaret gávpogis bajás Judeai, Dávveda gávpogii Betlehemii, go son lei Dávveda
sogas ja nális, čálihit iežas oktan Márjjáin, gii lei lohpiduvvon sutnje áhkkán ja gii lei máná vuostái. Go
soai leigga doppe, de dievai áigi go son galggai riegádahttit, ja son riegádahtii bártnis,
vuosttašriegádeaddji, giesai su ja bijai su krubbái, dasgo sudnuide ii lean idjasadji.
Dan guovllus ledje sávzageahččit guođoheamen sávzaealuset ihkku. Fáhkkestaga čuoččui Hearrá
eŋgel sin ovddas, ja Hearrá hearvásvuohta báittii sin birra. Sii suorganedje sakka. Muhto eŋgel celkkii
sidjiide: «Allet bala! Mun muitalan didjiide stuora illusága, mii šaddá illun oppa álbmogii: Didjiide lea
odne riegádan beasti Dávveda gávpogis; son lea Kristus, Hearrá. Ja dát lea didjiide mearkan: Dii
gávdnabehtet máná mii lea gissojuvvon ja veallámin kruppás.» Ja fáhkkestaga lei eŋgela luhtte almmálaš
veahka, mii máinnui Ipmila ja lávllui:
«Gudni lehkos Ipmilii allagasas
ja ráfi eatnama alde
olbmuide geaid Ipmil árpmiha!»
Go eŋgelat ledje guođđán sin ja máhccan albmái, de guođoheaddjit dadje guhtet guoibmáseaset: «Vulgot
dal Betlehemii geahččat dan mii lea dáhpáhuvvan, ja man Hearrá lea almmuhan midjiide.» Ja sii
doapmaledje dohko ja gávdne Márjjá ja Jovsseha ja unna mánáža mii lei veallámin kruppás. Go sii ledje
oaidnán su, de muitaledje buot mii lei celkojuvvon sidjiide dan máná birra. Buohkat geat ledje gullamin,
ovddošedje dan maid guođoheaddjit muitaledje. Muhto Márjá vurkii visot váibmosis ja guorahalai dan.
20 Guođoheaddjit máhcce ruoktot, máinnodettiin ja rámidettiin Ipmila buot daid ovddas maid sii ledje
gullan ja oaidnán; buot lei nugo lei celkojuvvon sidjiide.
Gávccát beaivvi go son galggai birračuhppojuvvot, de son oaččui nama Jesus, nugo eŋgel lei gohččon
ovdal go son sahkanii eatnis heggii.

JUMALANPALVELUKSET IPMILBÁLVALUSAT
2.12. klo 11
6.12. klo 11
9.12. klo 11
16.12. klo 11
23.12. klo 11
24.12. klo 14
24.12. klo 22
25.12. klo 11
26.12. klo 11
30.12. klo 11
31.12. klo 22

Utsjoen kirkossa, Ohcejoga girkus.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Utsjoen kirkossa
Karigasniemen kappelilla, Jouluinen Tuomasmessu
Nuorgamin rukoushuoneella, Njuorggána rohkosviesus
Utsjoen kirkossa, Ohcejoga girkus.
Jouluaaton aattohartaus Karigasniemen kappelilla. Huom aika.
Jouluyön messu Utsjoen kirkossa. Huom aika.
Nuorgamin rukoushuoneella, Njuorggána rohkosviesus
Utsjoen kirkossa, Ohcejoga girkus.
Karigasniemen kappelilla, Gáregasnjárgga kapeallas
Utsjoen kirkossa, Ohcejoga girkus. Huom aika.

1.1. klo 11
6.1. klo 11

Nuorgamin rukoushuoneella, Njuorggána rohkosviesus
Nuvvuksen rukoushuoneella, Nuvvosa rohkosviesus.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Ti 11.12. klo 19 Rastigasisassa, joulupuuroa ja kahvit.
Ke 12.12. klo 12 Aspa-talossa
To 13.12. klo 19 Nuorgamin rukoushuoneella
La 15.12. klo 13 – 14 Utsjoen srk-talolla joulutapahtuman yhteydessä
Su 16.12. klo 18 Utsjoen kirkossa
To 20.12. klo 19 Karigasniemen kappelilla. Kahvi- ja kakkumyyjäiset.
Pe 21.12. klo 18 Ravintola Deatnussa. Tarjolla torttukahvit.
Ti 1.1. klo 15 Pappilassa

JOULUTAPAHTUMAT
1.12. Yhteinen ostosmatka Ivaloon. Lähtö Utsjoelta ja Karigasniemeltä klo 9,
Nuorgamista klo 8.15. Lounas klo 11 Kultahipussa (aikuiset 5 e, lapset 2 e) Yhteinen
hartaushetki Ivalon kirkossa klo 14.30. Lähtö kotimatkalle klo 15. Ilmoittautuminen
28.11. mennessä Satu Näätänen.
Su 9.12. klo 11 Jouluinen Tuomasmessu ja jouluateria kaikille Karigasniemen
kappelilla. Mukana Sami Soster. Lauletaan Kauneimpia joululauluja.
La 15.12. Joulutapahtuma kaikille Utsjoen seurakuntatalolla klo 11 - 15. Mukana
Yhdessä toimien –hanke.
Klo 11 VPK:n paloturvallisuusinfoa
Klo 12 Jouluruokaa.
Klo 13 Kauneimmat joululaulut ja jouluhartaus.
Klo 14 Joulukahvit ja bingo
Jouluaskartelua koko päivän ajan.
Myyjäiset klo 11 – 15. Varaa oma myyntipöytä Satu Näätäseltä.
Su 23.12. klo 18 Metsäkirkko Erämajalla, Tenontie 393.

Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä
verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät
kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin
kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.
Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian
synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska
heille ei ollut tilaa majapaikassa.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran
enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: »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.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka
ylisti 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 ja löysivät Marian
ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta
sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä
kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä.
Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin
kuin heille oli sanottu.
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