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El naixement
de Jesús

Bíblia per a nens
presenta

Fa molt de temps, Déu va enviar 

soltera que es deia Maria. 
va dir: un 

fill i li posaràs Jesús. Serà 
anomenat 

i regnarà 

com podrà ser això
va demanar la noia sorpresa. 

he estat amb cap 
li va dir a Maria que 

el nen vindria de Déu, 
que no hi hauria 
un pare humà.
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Finalment, Josep va trobar una establia. Allà va 
néixer el nen Jesús. La seva mare el va posar en 

una menjadora, un lloc on
normalment es posava

el menjar pels
animals. 

lleis del seu país. A 
van marxar cap al seu 
poble natal, Betlem, 
a pagar uns 
impostos.

Maria es va prometre 
per a casar-se amb un 
home que es deia Josep. 
Josep es va sentir 
trist quan es va 
assabentar que 
Maria esperava 
un fill. Pensava 
que un altre 

el pare.

Maria estava 
a punt de tenir el 
seu fill, però Josep no 
trobava una habitació 

enlloc. Totes les 
fondes estaven 

plenes.

En un somni, de Déu
va dir a Josep que aquell fill
era el Fill de Déu. Josep 
havia Maria a tenir
cura de Jesús.

que la seva cosina Elisabet 
tindria un fill a la seva 
avançada edat. Allò 
també era un miracle. 
Poc desprès, Maria 
va visitar Elisabet 
i van lloar Déu 
plegades.
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Tots dos sabien que Jesús era 
Fill de Déu, el salvador promès. 

Josep va sacrificar dos 
ocells. Aquesta era 

que segons la 
llei de Déu havia de 
fer la gent 
pobra 
quan 

presentava 
un nadó al 
Senyor.

Els pastors es van afanyar a 
anar a . Desprès de veure
el nen Jesús van fer saber a tothom
qui trobaven el que els àngels havien

dit sobre Jesús.

Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, 
que és el Messies, el Senyor. Trobareu un infant en 
una menjadora

Quaranta dies més 
tard, Josep i Maria van 
portar Jesús al temple a 

Jerusalem. Allà, un 
home que es deia 
Simeó va lloar Déu 

, 
mentre 

Anna, una 
serventa 
de Déu 

avançada, 
donava 
gràcies.

De sobte, van aparèixer molts més àngels
que lloaven Déu i deien: Glòria a Déu
dalt del cel, i a la terra pau per als

homes que ell estima

A prop, hi havia uns pastors que guardaven els seus 
ramats. de Déu va aparèixer 
i els va anunciar la bona nova.
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Quan Herodes
va morir, 

Josep va retornar
amb Maria 

i Jesús i van viure en un poble
anomenat Natzaret, a prop del mar de Galilea.

Déu va advertir els savis 

a casa en secret. Herodes 
es va enfurismar. Decidit a 
destruir Jesús, el malvat rei 
va ordenar matar tots els 

infants a Betlem.

El rei Herodes va 
sentir a parlar dels 

contorbat, els va 
demanar que li fessin 
saber quan trobessin 
Jesús. també vull 
adorar- va dir. Però 
mentia. Herodes volia 
matar Jesús.

Però Herodes no 
podia fer mal al Fill 
de Déu!  Advertit
en un somni, Josep
va fugir amb Maria 
i Jesús a Egipte per 
estar més segurs.

va guiar els
savis a la casa on 
vivien Maria i Josep amb el 
seu infant. Postrats per a 
adorar-lo, els viatgers van 
oferir a Jesús abundants

regals
i perfum.

Poc desprès, una
estrella especial 
va guiar uns savis
vinguts
fins a 

Jerusalem. és el rei dels
jueus que ha nascut van 
demanar. Venim a adorar-
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Déu sap que hem fet coses dolentes, que 
ell anomena pecats. El càstig pels pecats és la mort.

Déu ens estima tant que va enviar el seu Fill, 
Jesús, a morir a una creu i a complir el nostre càstig.  
Jesús va ressuscitar i va retornar al paradís! Ara, 

Déu pot perdonar els nostres pecats.

Si vols penedir-te dels teus pecats, digues a Déu: 
Estimat Déu, crec que Jesús va morir per mi i ara 

torna a viure. Si us plau, entra a la meva vida i perdona 
els meus pecats, de manera que pugui començar una 

nova vida, i estar amb tu per sempre.  
per a tu com el teu Fill. Amén.  Joan 3:16 

Llegiu la Bíblia i parleu amb Déu cada dia!

El naixement de Jesús

Una història de la Paraula de Déu, la Bíblia,

es pot trobar a 

Mateu 1-2, Lluc 1-2

La vostra paraula, explicada, dóna llum
Salm 119:130


