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Pred davnimi časi je Bog poslal angela 
Gabriela k sladki mladi judovski 
deklici po imenu Marija. Rekel 
ji je: "Imela boš sina in mu dala 
ime Jezus.  Imenoval se bo 
Sin Najvišjega. Kraljeval 

bo večno."



"Kako je to mogoče?" je začudeno 
vprašala deklica. "Nisem bila z 
nobenim moškim." Angel je 
Mariji povedal, da bo otrok 
prišel od Boga. Človeškega 
očeta ne bi bilo.



Angel je nato 
povedal Mariji, da 
bo njena sestrična 
Elizabeta na stara 
leta rodila otroka. 
Tudi to je bil čudež.  
Kmalu zatem je 
Marija obiskala 
Elizabeto. Skupaj 
sta slavila Boga.



Marija je bila 
zaročena z 
moškim po imenu 
Jožef. Jožef je 
bil žalosten, ko je 
izvedel, da Marija 
pričakuje otroka. 
Mislil je, da je 
oče nekdo drug.



V sanjah je Božji angel rekel 
Jožefu, da je ta otrok Božji 
Sin. Jožef naj bi pomagal 
Mariji skrbeti za Jezusa.



Jožef je zaupal Bogu in ga ubogal. Prav tako je 
spoštoval zakone svoje države. Zaradi novega 
zakona sta z Mary odšla 
v svoj rojstni kraj 
Betlehem, da bi 
plačala davke.



Mary je bila 
pripravljena na 
otroka. Toda Jožef 
nikjer ni našel sobe. 
Vse gostilne so 
bile polne.



Joseph je končno našel hlev. Tam se je rodil 
mali Jezus. Njegova mati ga je 
položila v jasli, prostor, kamor 
so običajno dajali 
živalsko 
hrano.



V bližini so pastirji stražili svoje speče črede. 
Prikazal se je Božji angel in jim sporočil čudovito  

novico.  "Danes se vam je v 
Davidovem 

mestu 
rodil 
Odrešenik, 
ki je 

Kristus Gospod.  
Našli boste 

Dete ležečega 
v jaslih."



Nenadoma se je pojavilo veliko več svetlih angelov, 
ki so hvalili Boga in govorili: "Slava 
Bogu na višavah in na zemlji mir 

ljudem po 
volji."



Pastirji so hiteli v hlev. Ko so videli 
Dojenčka, so vsem, ki so jih srečali, 
povedali, kaj so angeli rekli o Jezusu.



Štirideset dni pozneje sta 
Jožef in Marija prinesla Jezusa 
v jeruzalemski tempelj. 
Tam je mož po imenu 
Simeon hvalil Boga za 
otroka, medtem ko se 
je stara Ana, druga 
Gospodova služabnica, 
zahvaljevala.



Oba sta vedela, da je Jezus 
Božji Sin, obljubljeni Odrešenik. 
Jožef je žrtvoval dve ptici. 
To je bila daritev, ki so 
jo morali prinesti revni 
ljudje, ko so Gospodu 

darovali 
novorojenega 

otroka.



Nekaj pozneje je 
posebna zvezda 
vodila modrece iz 
vzhodne države v 
Jeruzalem. 

"Kje je rojen judovski 
kralj?" so vprašali.  
"Hočemo ga častiti."



Kralj Herod je slišal za 
modrece. Zaskrbljen 
jih je prosil, naj mu 
povedo, kdaj bodo našli 
Jezusa. "Tudi jaz ga 
želim častiti," je rekel 
Herod.  Ampak lagal je. 
Herod je hotel ubiti 
Jezusa.



Zvezda je vodila modrece točno do 
tiste hiše, kjer sta živela Marija in 
Jožef z Detetom. Popotniki so 
pokleknili in poklonili Jezusu 
bogata darila zlata in dišav.



Bog je modrece posvaril, 
naj se skrivaj vrnejo 
domov. Herod je bil besen. 
Odločen, da bo uničil Jezusa, 
je hudobni vladar pobil vse 
dečke v Betlehemu.



Toda Herod ni mogel 
škodovati Božjemu 
Sinu! Jožef je v sanjah 
posvarjen Marijo in 
Jezusa odpeljal na 
varno v Egipt.



Ko je Herod umrl, 
je Jožef pripeljal 
Marijo in Jezusa 
nazaj iz 
Egipta. 

Živeli so v mestecu 
Nazaret blizu Galilejskega jezera.



Jezusovo rojstvo

Zgodba iz Božje besede, Svetega pisma,

se nahaja v

Matej 1-2, Luka 1-2

"Vstop Tvojih Besed daje svetlobo." 
Pšalm 119:130
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Konec



Svetopisemska zgodba nam govori o našem 
čudovitem Bogu, ki nas je ustvaril in želi, da ga poznate.

Sina ve, Nato smo storili slabe stvari, ki jih imenuje greh. 
Kazen za greh je smrt, toda Bog vas ima tako rad, da je poslal 
svojega edinega Sina, Jezusa, da umre na križu in je kaznovan 
za vaše grehe. Nato je Jezus oživel in odšel domov v nebesa! 

Če verjameš v Jezusa in ga prosiš, naj ti odpusti grehe, 
bo to storil! Zdaj bo prišel in živel v tebi, 

ti pa boš živel z njim za odpusti.

Šel verjamete, da je to resnica, umrl to Bogu:
Dragi Jezus, verjamem, da si Bog in si postal človek, da bi 
umrl za moje grehe, in zdaj spet živiš. Prosim, pridi v moje 
življenje in odpusti moje grehe, da bom lahko zdaj imel novo 
življenje in bom nekega dne šel k tebi za vedno. Pomagaj mi, 

da bi te ubogal in živel zate kot tvoj Pomagaj. Amen.

Preberite Sveto pismo in se pogovarjajte z Bogom vsak dan! 
Janez 3:16
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