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peasi et ei müü juttu.

Täht tõi arukaid mehi täpselt maija kus Maarja ja 
Joosep elasid Jeesusega.  Kumardasid ja 

austasid Jeesust, andsid 
talle kingitusi kullast, ja 
lõhna õlisid.

Jumal ütles arukaid mehedele 
et minna koju saladasti.  
Heroodes oli maruvihane.  
Otsuskindel tahtis Jeesust 
hävitada, see kuritegija tappis 
kõik beebi poise Peetlemas.

Kui Heroodes ära 
suri Joosep tõi Maarjat ja 
Jeesust tagasi Egitusest.  Nad elasid 
väikses Naasaretis, Galilleea mere lähedusel.

Aga Heroodes ei saanud 
kahju teha Jumala pojale!  
Hoiatas unenäos Joosepi, 
Joosep viis Maarjat ja 
Jeesust kaitstud kohas 

Egiptuses.

Kaua aega tagasi, Jumal 
saatis ingel Gabrieli ühe 
kena noore Juudi neitsi 
juurde kelle nimi 
oli Maarja.

Tema ütles Maarjale, “Sinul sünnib 
poeg keda pead kutsuma Jeesus.  
Tema on kutsutud Jumala Poeg.  
Tema hakkab valitseme 
igavesti.”

Jeesuse Sündmus
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Kirjutatud Edward Hughes
Joonistused M. Maillot

Tõlkitud Jaan Ranne
Muudatud E. Frischbutter; Sarah S.
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Ingel siis ütles 
Maarjale et tema 
sugulane Eliisabett 
ka sünnitab last 
omas vanaduses.  
See ka oli ime töö. 
Varsti peale selle, 
Maarja külastas 
Eliisabetti.  
Mõlemad austasid 
Jumalat.

Unenäos Jumala ingel ütles 
Joosepile et Maarja laps oli 
Jumala poeg.  Joosep pidi siis 
aitama Maarjat lapsega.

Üks uus seadus ütles et tema ja Maarja 
pidid minema oma kodust 
Petlemale välja et 
maksta nende 
riigi maksud.

Maarjal tuli aeg 
sünnitada beebit.  
Aga Joosep ei leidnud 
koha kusagil.  Kõik 

võõrastemajad 
olid täis.

Joosep lõppuks leidis lauta.  Seal beebi Jeesus oli 
sündind.  Tema ema asetas ta 

sõime, kohal kus tavaliselt 
panti looma 
toidud.

Lambakarjad läksid kiiresti lauta.  
Peale kui nägid Beebit, nemad ütlesid 
igalühele keda kohtasid mida inglid 
ütlesid Jeesust.

Äkitselt, mittu rohkem ingleid tulid, Jumalat 
austamas ja ütlesid, “Au olgu Jumalale 

kõrges ja maa peal rahu inimeste 
seas..”

“On teile sündind täna Taaveti linnas ühe Õnnistegia 
kelle nimi on Issand Kristus.  Teie 
leiate Beebit sõimes magamas.”

Lähedal olid lambakarjased kes vaatisid üle oma 
lambaid.  Jumala ingel tuli ja kuulutas 
nendele haruldased uudiseid.

Joosep kuulas Jumala sõna.  
Tema oli ka sõnakuulalik 
maa seadusdega.

“Kuidas see saab nii olla?” küsis 
hämmastumatu tüdruk.  “Mina ei 
ole kunagi mehega olnud.”  Ingel 
ütles Maarjale et laps tuleb 
Jumalast.  Ei tule 
inimisest.

Maarja oli lubatud 
ühe mehele kelle 
nimi oli Joosep.  
Joosep oli kurb 
kui kuulis et 
Maarjale sünnib 
laps.  Tema 
arvas et keegi 
muu mees oli 
lapse Isa.
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Kuningas Heroodes 
kuulis arukatest 
mehedest.  Tülina küsis 
nende käest kas nad on 
leidnud Jeesust.  “Mina 
tahan au anda temale 
ka,” Heroodes ütles.  
Aga tema valetas.  
Heroodes tahtis tappa 
Jeesust.

Üks aeg hiljem, 
üks spetsjaalne 
täht tõi arukad 
mehi ida maalt 
Jeeruusalemi.  

“Kus on see kes on sündind 
Juutide kunigaks?” nad 
küsisid.  “Meie tahame teda 
austada.” 

Molemad teadsid et Jeesus oli 
Jumala poeg, õnnistegija. 

Joosep ohverdas kaks 
lindu.  See oli see 
pakkumus mida 
Jumala sõna ütles 
vaesed 
inimesed 
pidid 
tooma kui 
nad tõid 
ühe uue 
lapse 
Jumalale.

Nelikümmend päeva hiljem,   
Joosep ja Maarja toid Jeesust 

templise Jeeruusalemmis.  
Seal üks mees kelle 
nimi oli Siimeon kiitles 
Jumalat et Jumal 
andis Beebit.  
Samal ajal 
üks teine 
Jumala 
sulane, 
vana 
Anna, oli 
Jumalale 
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