Kralj Herod je slišal za
modrece. Zaskrbljen
jih je prosil, naj mu
povejo, kje so našli
Jezusa. “Tudi jaz ga
æHOLP ĀDVWLWL” je rekel
Herod. Ampak on je
lagal. Herod je hotel
ubiti Jezusa.

Zvezda je pripeljala
modrece WRĀQR v tisto hišo,
kjer sta z majhnim otrokom
æLYHOD Marija in -RæHI.
.OHĀH so popotniki Jezusa
obdarili z bogatimi
darili kot so zlato
in SDUIXP.

Jezusovo rojstvo
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Bog je modrece posvaril,
naj se skrivaj vrnejo
domov. Herod je bil besen.
2GORĀHQ, da bo XQLĀLO Jezusa,
je hudobni vladar ubil vse
RWURĀLĀNH v Betlehemu.

Vendar Herod ni
mogel škoditi
%RæMHPX Sinu!
Opozorjen v
sanjah je -RæHI
Marijo in Jezusa
peljal na varno v
Egipt.
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Ko je Herod umrl,
je -RæHI Marijo in
Jezusa pripeljal
nazaj iz
Egipta.

Jezusovo rojstvo
Zgodba iz %RæMH besede, Svetega pisma,

Napisal/a Edward Hughes
Ilustriral/a M. Maillot

se nahaja v

Prevedla Alina Fakin
TraPrilagodil/a E. Frischbutter; Sarah S.

Zgodba 36 od 60

Matej 1-2, Luka 1-2

M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada
åLYHOL so v majhnem mestecu
Nazaret, blizu Galilejskega morja.
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Bog ve, da smo storili slabe stvari,
ki jih imenuje greh. Kazen za greh je smrt.
Bog nas tako zelo ljubi, da je poslal svojega sina,
Jezusa, da umre na križu in plača kazen za naše grehe.
Jezus pa je vstal od mrtvih in se vrnil v nebesa!
Zdaj nam Bog lahko odpusti naše grehe.

´.RPXUVHEHVHGDWYRMDUD]RGHQHSUHMPHOXĀµ
Psalm 119:130

Slovenščina

Slovenian

Licenca: Imate pravico kopirati ali natisniti to zgodbo,
če jo ne prodajate.
Pred davnimi ĀDVL je Bog
poslal angela Gabriela k
sladki mladi judovski
deklici z imenom Marija.

Rekel ji je: “Rodila boš sina
po imenu Jezus. Imenoval
se bo Sin Najvišjega, in bo
kraljeval vekomaj.”

Če se želiš znebiti grehov, reci Bogu sledeče:
Dragi Bog, verjamem, da je Jezus umrl zame in da je
sedaj ponovno živ. Prosim, pridi v moje življenje in mi
odpusti moje grehe, tako da bom lahko zaživel/a
novo življenje in nato ostal/a za vedno s Teboj.
Pomagaj mi živeti zate kot Tvoj otrok.
Amen. John 3:16
Preberi Sveto pismo in se vsak dan pogovarjaj z Bogom!
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“Kako je to PRJRĀH?” je vprašala
SUHVHQHĀHQD deklica “Nikoli še
nisem bila z moškim.” Angel
je Mariji odgovoril, da bo
otrok prišel od Boga,
in da ne bo imel
ĀORYHäNHJD
RĀHWD.

Angel je nato Mariji
povedal, da je imela
njena VHVWULĀQD
Elizabeta otroka v
svoji starosti. Tudi
to je bil ĀXGHæ.
Kmalu zatem je
Marija obiskala
Elizabeto. Skupaj
sta hvalili Boga.

Marija se je ]DURĀLOD
z moškim po imenu
-RæHI. -RæHI je bil
æDORVWHQ, ko je
izvedel, da Marija
SULĀDNXMH otroka.
Mislil je, da
je RĀH neki
drugi moški.

Zaradi novega zakona
sta se z Marijo napotila
v svoj GRPDĀL kraj,
Betlehem, da bi
SODĀDODdavke.

Marija je bila
pripravljena na
rojstvo otroka.
Toda -RæHI nikjer
ni našel sobe.
Vsa JRVWLäĀD
so bila polna.
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1HGDOHĀ stran so pastirji varovali svoje VSHĀH
ĀUHGH. Pojavil se je %RæML angel in
jim povedal ĀXGRYLWR
novico.

“Nocoj vam je rojen =YHOLĀDU v Davidovem mestu,
in ta je Kristus Gospod. 2WURĀLĀND
boste našli v jaslih.”
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Pastirji so pohiteli do hleva. Ko
VRYLGHOLRWURĀLĀNDVRYVHPNLVR
MLKVUHĀDOLSRYHGDOLNDMVRDQJHOL
rekli o Jezusu.
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-RæHI je Bogu zaupal in
mu bil poslušen. Prav
tako je spoštoval
zakone svoje
GUæDYH

V sanjah je %RæML angel rekel
-RæHIX, da je ta otrok %RæML
Sin, in da naj -RæHI Mariji
pomaga skrbeti za Jezusa.
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Nenadoma se je pojavila truma svetlih
angelov, ki so hvalili Boga in govorili:
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Štirideset dni kasneje sta
-RæHI in Marija pripeljala
Jezusa v tempelj v
Jeruzalemu. Tam
je ĀORYHN po imenu
Šimon pohvalil Boga
za otroka,
medtem
ko se je
stara
Anna,
druga
VOXæDEQLFD
Gospoda,
zahvalila.
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-RæHI je NRQĀQR našel hlev. Tam se je rodil
-H]XäĀHN. Njegova mati ga je SRORæLOD v jasli, kraj,
kamo se RELĀDMQR polaga
æLYDOVND hrana.
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“Slava Bogu na višavah in na zemlji
mir ljudem, ki so mu po volji.”
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Oba sta vedela, da je Jezus
%RæML Sin, obljubljeni Odrešenik.
-RæHI je æUWYRYDO dve ptici.
To je bila daritev, ki naj
bi jo revni ljudje po
%RæMHP zakonu opravili
ob predstavitvi
novorojenega
otroka
Gospodu.
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Malo kasneje je
posebna zvezda
pripeljala modrece
iz vzhodne GUæDYH
v Jeruzalem.

“Kje je ta, ki se
je rodil kot judovski
kralj?” so spraševali.
“åHOLPR ga ĀDVWLWL.”
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