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Viru laanger Zäit huet Gott den Engel 
Gabriel bei eng séiss jonk jiddesch 
Jongfra mam Numm Maria 
geschéckt.  Hien huet hir gesot: 
"Dir wäert e Jong hunn a säin 
Numm Jesus nennen. Hie 

gëtt de Jong 
vum héchste 
genannt.  Hie 

wäert fir 
ëmmer           
regéieren."



"Wéi kann dat sinn?" dat 
iwwerrascht Meedchen 
huet gefrot.  "Ech war net 
mat engem Mënsch." Den 
Engel huet der Maria 
gesot, d'Kand géif 
vu Gott kommen. 
Et wier kee 
mënschleche 
Papp.



Den Engel huet dunn 
dem Mary gesot 
datt hir Kosengin 
Elizabeth e 
Puppelchen an hirem 
Alter kritt. Dëst 
war och e Wonner. 
Kuerz duerno huet 
d'Maria d'Elizabeth 
besicht. Si hunn 
Gott zesumme 
gelueft.



D'Maria war engagéiert 
fir e Mann mam Numm 
Joseph ze bestueden. 
De Joseph war traureg 
wéi hie geléiert huet 
datt d'Maria e 
Puppelchen 
erwaart.  Hien 
huet geduecht 
datt en anere 
Mann de 
Papp wier.



An engem Dram huet den 
Engel vu Gott dem Joseph 
gesot datt dëst Kand Gottes 
Jong war. De Joseph sollt 
d'Maria hëllefen dem Jesus 
ze kucken.



De Joseph huet Gott vertraut a gefollegt. 
Hien huet och seng Gesetzer vu sengem Land 
agehalen.  Wéinst engem 
neie Gesetz sinn hien an 
d'Maria an hir 
Heemechtsstad 

Bethlehem 

gaang fir hir Steieren ze bezuelen.



D'Maria war prett 
fir säi Puppelchen ze 
kréien. De Joseph 
konnt awer néierens 
e Raum fannen. All 
Wiertschaften 
ware voll.



De Joseph huet endlech e Stall fonnt. Do gouf de 
Jesus Jesus gebuer. Seng Mamm huet hien an eng 
Krëpp geluecht, eng Plaz wou 
d'Déiere vun den Déieren 
normalerweis 
gesat 
goufen.



An der Géigend hunn Hierden hir schlofen 
Trappen bewaacht. Den Engel vu Gott 
ass opgedaucht an huet hinnen déi 

wonnerbar 
Neiegkeet 
erzielt.



"Do gëtt Iech dësen Dag an der Stad vum David 
e Retter gebuer, deen de Christus den Här ass. 
Dir fannt de Puppelchen an enger 

Krëpp 
leien."



Op eemol koume vill méi hell Engelen op, luewe 
Gott a soen: "Herrlechkeet Gott am 
Héchsten an op der Äerd Fridden, 

gudde 

Wëlle géint 
d'Männer."



D'Schäfer si séier an de Stall. 
Nodeems si de Puppelche gesinn hunn, 
hunn se jidderengem erzielt, datt se 
begéinen, wat d'Engelen iwwer de 

Jesus gesot hunn.



Véierzeg Deeg méi 
spéit hunn de 
Joseph an d'Maria 
de Jesus an den 
Tempel zu 
Jerusalem bruecht. 
Do huet e Mann mam 
Numm Simeon Gott 
fir de Puppelche 
gelueft, wärend déi 
al Anna, eng aner 
Déngerin vum Här, 
Merci gesot huet.



Béid woussten 
datt de Jesus 
Gottes Jong war, 
de versprachene 
Retter. De 
Joseph huet 
zwee Villercher 
geaffert.  Dëst 
war d'Offer 
Gottes Gesetz 
sot, datt déi aarm 
Leit solle bréngen, 
wa se dem Kand en 
neigebuerent Kand 
virstellen.



Iergendwann 
méi spéit huet e 
speziellen Star 
Wise Men 
aus engem 
Ostland 

op Jerusalem gefouert. 
"Wou ass Hien, deen als 
Kinnek vun de Judden 
gebuer ass?" hu se gefrot. 
"Mir wëllen Him veréieren."



De Kinnek Herod huet 
iwwer d'Wise Men 
héieren. Onroueg huet 
hien hinne gefrot, him 
ze soen, wéi se de Jesus 
fonnt hunn. "Ech wëll 
Him och veréieren," sot 
den Herod. Awer hien 
huet gelunn. Den Herod 
wollt de Jesus 
ëmbréngen.



De Stär huet d'Wise Men an 
dat exakt Haus gefouert, wou 
d'Maria an de Joseph mam 
jonke Kand gelieft hunn. 
Kniet am Gottesdéngscht, 
hunn d'Reesender dem 

Jesus räich 
Kaddoe 
vu Gold a 
Parfum ginn.



Gott huet d'Wise 
Männer gewarnt heemlech 
heemzekommen. Den 
Herod war rosen. Bestëmmt 
de Jesus ze zerstéieren, 
huet de béise Herrscher all 

Jongbébés 
zu 

Betlehem ëmbruecht.



Awer den Herod konnt 
dem Jong vu Gott net 
schueden! An engem 
Dram gewarnt huet de 
Joseph d'Maria an de 
Jesus a Sécherheet 
an Ägypten bruecht.



Wéi den Herod 
gestuerwen ass, huet 
de Joseph d'Maria 
an de Jesus 
aus 

Egypten zréck bruecht.  
Si hunn an der klenger Stad 
Nazareth, beim Mier vu Galiläa gelieft.



D'Gebuert vum Jesus

Eng Geschicht aus dem Gottes Wuert, 
der Bibel,

gëtt fonnt an

Matthew 1-2; Luke 1-2

"D'Entrée vun Äre Wierder gëtt Liicht."
Psalm 119:130



D'Enn



Dës Bibelgeschicht erzielt eis iwwer eise wonnerschéine 
Gott, deen eis erschaf huet an dee wëllt datt Dir hie kennt.

Gott weess datt mir schlecht Saache gemaach hunn, déi hie 
Sënn nennt. D'Strof fir d'Sënn ass den Doud, awer Gott huet 
dech sou gär Hien huet säin eenzege Jong, de Jesus, geschéckt 

fir um Kräiz ze stierwen a fir Är Sënnen ze bestrofen. Dunn ass 
de Jesus erëm lieweg ginn an ass Heem an den Himmel gaang! 
Wann Dir u Jesus gleeft a freet datt Dir Är Sënnen verzeiht, 

mécht hien et! Hie wäert kommen an Iech elo wunnen, 
an Dir wäert fir ëmmer mat Him liewen.

Wann Dir mengt datt dëst d'Wourecht ass, sot dëst zu Gott:
Léiwe Jesus, ech gleewen datt Dir Gott sidd, a gouf e Mann fir 
meng Sënnen ze stierwen, an elo lieft Dir erëm. Kommt w.e.g. a 
mäi Liewen a verzeit meng Sënnen, sou datt ech elo neit Liewen 

hunn, an enges Daags gitt fir ëmmer bei Iech ze sinn. Hëlleft mir 
Iech ze befollegen a fir Iech als Äert Kand ze liewen. Amen.

Liest d'Bibel a schwätzt all Dag mat Gott! Johann 3:16
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