
Jesu 
födelse

Bibeln för barn 
presenterar

För längesedan, sände Gud ängeln
Gabriel till en vacker och ung
judisk jungfru vid namn Maria. 
Han sade till henne skall bli
havande och föda en son, och
du skall ge honom namnet

Jesus. Han 
skall kallas

den Högstes
son. Han 
ska härska
för evigt

Hur skall detta ske frågade
den förbluffade flickan. Jag 
har ju aldrig haft någon
Ängeln sade till Maria att
barnet skulle komma
från Gud. Det
skulle inte ha 
någon jordisk
pappa.
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Till slut hittade Josef ett stall. Där föddes 
Jesusbarnet. Hans mor lade
honom i en krubba, där man

vanligtvis lade
djurens

mat.

Josef litade på och lydde Gud. Han lydde även
lagen i landet. På grund av
en ny lag, gav sig Josef 
och Maria av till 
sin hemstad, 
Betlehem, 

för att skattskriva sig.

Maria var trolovad
med en man som
hette Josef. Josef 
blev ledsen när han
hörde att Maria 
var havande. 
Han trodde
att någon
annan man 
var pappa
till barnet.

Maria var redo att
föda sitt barn. Men 

Josef kunde inte
hitta ett rum 

någonstans.
Alla värdshus

var fulla.

Men i en dröm berättade Guds 
ängel för Josef att barnet var 
Guds son. Josef skulle hjälpa 
Maria att se efter Jesus.

Ängeln sade sedan till Maria att hennes
kusin Elisabet också väntade en son på
sin ålderdom. Det var
också ett mirakel. 
Strax därefter
besökte Maria 
Elisabet. De 
prisade Gud
tillsammans.

                                       5

                                       7

                                               6

                                               8

                                       3                                                4



De visste båda att Jesus 
var Guds son, den utlovade 
frälsaren. Josef offrade 

två fåglar. Det var 
det offer som Guds 
lag sade att fattiga 
människor skulle 
bära fram när 
de presenterade 
ett nyfött barn 
för Herren.

Herdarna skyndade till stallet. Efter 
att ha sett barnet berättade de för 
alla de mötte vad ängeln hade sagt om 
Jesus.

han är Messias, Herren. Ni skall finna ett nyfött 
barn som är lindat och ligger i en 

krubba

Fyrtio dagar senare, tog 
Josef och Maria Jesus till 

templet i Jerusalem. Där
fans en man, Symeon,
som prisade Gud för
barnet, medan Anna,
en annan av
Herrens
tjänare
som var
till åren
kommen, 
tackade
Gud.

Och plötsligt var där tillsammans med 
ängeln en stor himmelsk här som 
prisade höjden åt Gud 

och på jorden 
fred åt dem han 
har utvalt

I närheten låg några herdar ute och vaktade sin 
sovande hjord.  Guds ängel uppenbarade sig och 
berättade om de goda nyheterna.
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När Herodes hade 
dött, förde Josef 
Maria och Jesus 
tillbaka från 
Egypten. 

De levde i den lilla staden 
Nasaret, nära Galileiska sjön.

Gud varnade de vise männen
om att röra sig hemåt i
hemlighet. Herodes blev
rasande. Fast besluten att
förinta Jesus, dödade den 
onde härskaren alla gossar i

Betlehem.

Kung Herodes hörde om 
de vise männen. Han 
blev orolig, och bad 
dem att tala om för
honom när de funnit
Jesus. Jag vill också
hylla honom sade
Herodes. Men han
ljög. Herodes ville
döda Jesus.

Men Herodes 
kunde inte skada 
Guds son! Josef 
förde Maria och 
Jesus i säkerhet 
i Egypten, efter 
att Gud varnat 
honom i en dröm.

Stjärnan ledde de vise 
männen till just det hus där 
Maria och Josef levde med 
det unga barnet. Besökarna 
böjde sig ner i tillbedjan, 
och gav Jesus rikligt med 

gåvor av guld 
och parfymer.

En tid senare, 
kom några vise 
män från ett land 
i öster, ledda av 
en särskild 
stjärna, 

till Jerusalem.  

frågade de. Vi har kommit 
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Gud vet att vi har gjort dåliga saker, 
som han kallar för synd. Syndens lön är döden.

Gud älskar oss så mycket att han sände sin ende 
son, Jesus, för att du på ett kors och ta vårt 

straff. Jesus blev levande igen och åkte tillbaka 
till himmelen! Nu kan Gud förlåta oss våra synder.

Om du vill omvända dig från dina synder, säg såhär 
till Gud: Käre Gud, jag tror att Jesus dog för mig 

och nu lever igen. Snälla, kom in i mitt liv och 
förlåt mig mina synder, så att jag får ett nytt liv 
nu och sen får vara med dig för alltid. Hjälp mig 
att leva för dig som ditt barn. Amen. Joh 3:16

Läs Bibeln och prata med Gud varje dag!

Jesu födelse

En berättelse från Guds ord, Bibeln,

finns i

Matteus 1-2, Lukas 1-2

När dina ord öppnar sig ger de ljus
Psalm 119:130


