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Cilj: Otrok se zave posebnega Božjega varstva, ki ga je bil deležen Jezus in ki ga uživa tudi sam. 
 
Bistvene točke krščanskega sporočila:  

- Božja ljubezen nas varuje. 
- Božjega Sina Jezusa Bog Oče na poseben način varuje po angelu. 

 
 
POTEK URE 
 
Uvod:  

Danes se spominjamo praznika svetih treh kraljev ali treh modrih, ki so od daleč prišli, da bi se 
poklonili Jezusu.  
 
Oznanilo: 
Kaj se je zgodilo potem? Odšli so podrugi poti. Zakaj? Ker jih je angel opomnil naj se ne vračajo 
po isti poti domov.  
V Jeruzalemu je bil kralj Herod, ki je hotel Jezusu škodovati. A Bog je poslal angela, da bi Jožefa 
v sanjah opozoril in da bi vodil Marijo, Jezusa in sebe na varno. V Božji Besedi bomo slišali, na 
kako čudovit način jih je Bog rešil.  
 
Sledi predstavitev z materialom. Lahko vzamete figurice iz jaslic in uprizorite dogodek.  
 
To je staja, kjer se bil Jezus rojen. To je Jožef. To je Marija. To je otrok Jezus. To je angel. 
 
Berete besedilo in premikate figure.  (Mt 1, 13-15 in 19-23) 
 
13 Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in 
njegovo mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da 
bi ga umoril.«  
14 Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt.  
15 Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta 
sem poklical svojega sina.  
19 Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah 
20 in rekel: »Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so 
tisti, ki so otroku stregli po življenju.«  
21 Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo.  
22 Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa 
je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo.  
23 Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo 
rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan.  



 

Kaj nam pove ta zgodba? 
 

Kdo je varoval Jezusa? Angel. Bog. Bog je poslal angela. Jožef posluša, uboga. Ali Jožef reče: To 
so samo sanje. Pusti me spati? Ne. Takoj je ubogal.  
Ali mislite, da Bog varuje samo otroka Jezusa? Koga še varuje? 
Ali mislite, da Bog govori samo Jožefu in Mariji? Komu še govori? 
Bog ima toliko načinov, da je z nami in da nas varuje! 
 
Molimo Sveti angel (ali pesem o angelu ali o Božjem varstvu) 
  
 
Dejavnost: 

- igra s figurami iz jaslic; 
- dramatizacija poklona modrih in beg v Egipt; 

 
 


