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Velmi dávno Bůh poslal 
anděla Gabriele k jedné 
milé mladé židovské  
dívce.  Jmenovala  
                se Marie. 



Řekl jí: „Budeš mít syna a 
jeho jméno bude Ježíš.  
Bude Synem Nejvyššího  
a bude navždycky  
                Králem.” 



„Jak se to můžeš stát?”  
ptala se překvapeně  
dívka.  „Vždyť  
nemám  
žádného  
muže.” 



Anděl řekl Marii, že  
dítě přijde od Boha.   
Nebude mít žádného  
pozemského  
otce.  



Potom anděl řekl  
Marii, že její 
sestřenice 
Alžběta taky 
bude mít  
miminko, i  
přesto, že  
je stará. 



I to byl zázrak.  
Brzy potom  
Marie navštívila  
Alžbětu.   
Společně  
oslavovaly  
Boha.  



Marie byla  
zasnoubená s  
mužem jménem  
Josef.  Josef  
byl smutný,  
když zjistil,  
že Marie čeká  
dítě.  Myslel  
si, že otcem je  
nějaký jiný muž. 



Ve snu řekl Boží anděl Josefovi, 
že dítě je Boží Syn.  Josef  
měl za úkol pomoci Marii  
starat se o Ježíše.  



Josef důvěřoval a poslouchal Boha.  
Také poslouchal  
zákony své země. 



Kvůli jednomu novému zákonu on a Marie  
       odešli z domova,       města Betléma,  
                                             aby zaplatili  
                                                    své daně.  



Miminko se mělo 
brzy narodit, ale 
Josef nemohl  
       nikde najít   
        volný pokoj. 



Všechny 
hostince  
byly plné.  



Nakonec našel Josef stáj.  A tam 
 se malý Ježíš narodil. 



Jeho matka Jej položila do jeslí, 
 což bylo místo, kam 
 se dávalo jídlo pro 

 zvířata.  



Nedaleko odtud pastýři hlídali svá 
spící stáda.  Boží anděl  
             se jim ukázal a  
                         řekl jim  
                           úžasnou  
                           novinu.  
 



„V městě Davidově se Vám dnes 
narodil Mesiáš, Kristus  
             Pán.  Děťátko  
                         ležící v  
                           jeslích.” 



Najednou se objevilo mnoho  
dalších zářících andělů,  
               kteří chválili  
                   Boha: 



„Sláva na výsostech Bohu  
a na zemi pokoj lidem  
                dobré vůle.” 



Pastýři spěchali do stáje.  Poté co 
viděli miminko, říkali každému, koho  
    potkali, co andělé říkali o Ježíši.  



Čtyřicet dní později 
přinesli Josef a Marie  
   malého Ježíše do  
  chrámu v            
  Jeruzalémě.  
  Muž jménem    
       Simeon oslavoval  
  Boha, zatímco  
       stará Anna,   
     Pánova služebnice, 
  za děťátko   
  vzdala dík.  



Oba věděli, že 
Ježíš je Boží 
Syn, zaslíbený 
Spasitel.  
Josef obětoval 
dvě holoubata. 



To byla  
oběť, kterou 
podle Božího 
zákona měli 
přinést chudí 
lidé, když 
přinesli nově  
narozené dítě 
před Pána.  



O něco  
později  
výjimečná  
hvězda  
 
 
 
přivedla moudré  
muže z Východní  
země do Jeruzaléma. 



„Kde je ten  
narozený  
židovský  
král?”  
 
 
 
ptali se.  „Chceme  
se mu poklonit.” 



Král Herodes  
se dozvěděl  
o mudrcích.  
Utrápeně je  
prosil, aby mu  
dali vědět,  
až najdou  
Ježíše. 



„Taky se mu  
chci poklonit.”  
řekl Herodes.  
Nebyla to  
ale pravda.   
Herodes chtěl  
Ježíše  
zabít.  



Hvězda vedla 
mudrce přesně do 
domu, kde Marie  
a Josef s malým  
           Ježíšem  
           bydleli. 



Poklekli před 
Ježíšem a dali 
mu vzácné dary.   
       Zlato a   
       parfém. 



Bůh varoval mudrce,  
aby se vrátili domů  
potají.  Herodes  
byl rozčilený. 



Rozhodnutý zničit  
Ježíše tento zlý  
vládce zabil všechny  
malé chlapce v  
          Betlémě.  



Herodes však 
Božímu Synu 
ublížit nemohl!   



Josef, kterého 
Bůh varoval ve 
snu, odvedl 
Marii a Ježíše 
do bezpečí do 
Egypta! 



Když  
Herodes  
zemřel,  
 
 
 
 
Josef se  
vrátil s Marií a  
Ježíšem zpátky domů. 



Žili v  
malém městě  
jménem  
 
 
 
 
 
Nazaret blízko  
Galilejského jezera.  



Narození Ježíše 
 

Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

v Evangeliu Matouše 1-2,  
Evangeliu Lukáše 1-2 

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem 
obdivuhodném Bohu, který nás stvořil, a 

který chce, abychom ho znali. 
 

Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které 
On nazývá hříchem.  Trestem hříchu je 

smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás 
zemřel na kříži a byl potrestán za naše 

hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 
Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš 

Jej, aby Ti odpustil Tvé hříchy, On to 
učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a 

Ty s Ním budeš žít navěky. 



Pokud věříš tomu, že toto je pravda, 
řekni to Bohu: 

Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že 
jsi se stal člověkem, aby jsi zemřel za 

mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím 
vstup do mého života a odpusť mi mé 
hříchy, abych i já mohl mít nyní nový 

život a jednoho dne být s Tebou 
navždy.  Pomoz mi Tě poslouchat a žít 

pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!   
Jan 3:16 
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