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Kedysi dávno, Boh poslal anjela 
Gabriela ku krásnej židovskej  
panne menom Mária.  Ten jej  
povedal: „Budeš mať syna a  
dáš mu meno Ježiš.  Bude  
sa volať synom najvyššieho.   
                      Bude vládnuť  
                            na veky.” 



„Ako sa to stane?” spýtalo  
sa prekvapené dievča.  „Nikdy 
som nebola so žiadnym mužom.”  
Anjel jej povedal, že dieťa  
bude pochádzať od Boha,  
že nebude mať  
ľudského otca. 



Anjel potom Márii povedal, 
že jej sesternica Alžbeta 
má bábätko už v  
starobe.  To bol  
tiež zázrak.   
čoskoro potom,  
Mária navštívila  
Alžbetu.  Spolu  
chválili Boha. 



Mária bola zasnúbená 
s mužom, ktorý sa volal 
Jozef a mala sa za neho 
vydať.  Jozef bol  
smutný, keď videl,  
že Mária čaká  
dieťa.  Myslel  
si, že otcom  
dieťaťa je  
nejaký  
iný muž. 



Vo sne povedal Boží anjel 
Jozefovi, že to dieťa je Boží 
syn.  Jozef sa rozhodol pomôcť 
Márii starať sa o Ježiša. 



Jozef dôveroval Bohu a poslúchal ho.  Tiež poslúchal 
zákony svojej krajiny.  Kvôli novému zákonu Mária 
musela odísť do svojho  
rodného mesta - do  
Betlehema, aby  
zaplatili dane. 



Márii sa už blížil čas 
pôrodu ale Jozef pre 
nich nedokázal nikde  

nájsť ubytovanie.  
Všetky hostince 

 boli plné. 



Jozef napokon našiel jednu maštaľ.  Tam sa  
narodil malý Ježiš.  Jeho matka Ho uložila do jasieľ  

– miesto kde sa zvyčajne dáva 
 potrava pre 

 zvieratá. 



Neďaleko odtiaľ pastieri strážili svoje 
spiace stáda.  Boží anjel sa im zjavil  
a povedal im nádhernú správu. 



„Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil 
Spasiteľ Kristus, Pán.  Nájdete  
dieťatko ležať v jasliach.” 



Zrazu a objavilo množstvo ďalších jasných 
anjelov, chválili Boha a hovorili: „Sláva  
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj  
                    
 
 
 
 
 
 
 
     ľuďom  
     dobrej vôle.” 



Pastieri sa ponáhľali do 
maštale.  Potom ako uvideli 
dieťa, povedali všetkým, čo 
im anjeli oznámili o Ježišovi. 



O štyridsať dní neskôr 
priniesli Jozef a Mária 
Ježiša do chrámu  
       v Jeruzaleme.  Tam  
       bol muž menom  
       Simeon.  Chválil Boha 
       za toto dieťa, zatiaľ  
       čo Anna, tiež Božia  
       služobníčka, vzdávala  
      Bohu vďaky. Obaja  
      vedeli, že Ježiš je  
      Boží Syn, prisľúbený  
      Spasiteľ. 



Jozef obetoval dva vtáčiky.  To 
bola obeta, ktorú prikazoval  
         Zákon chudobným ľuďom  
                pri prinesení  
                novonarodeného  
                dieťatka Pánovi. 



O nejaký čas  
neskôr, zvláštna  
hviezda viedla  
mudrcov z  
východu  
do  
 
 
 
 
Jeruzalema.  „Kde je ten 
novonarodený kráľ Židov?”, 
pýtali sa.  „Chceme sa mu 
pokloniť.” 



Kráľ Herodes počul 
o týchto mudrcoch.  
Trápilo ho to a požiadal 
ich, aby mu povedali, 
keď nájdu Ježiša.  
„Chcem sa mu tiež 
pokloniť,” povedal 
Herodes.  Ale to  
bolo klamstvo.   
Chcel Ježiša  
zabiť. 



Hviezda viedla mudrcov z východu 
presne k domu kde žili Jozef  
a Mária so svojím dieťaťom.   
S klaňaním sa a úctou dali  
títo cestovatelia Ježišovi  
               bohaté dary.   
               Zlato a myrhu. 



Boh varoval týchto múdrych  
mužov aby sa vrátili domov  
potajomky.  Herodes bol  
rozzúrený.  Rozhodnutý  
zničiť Ježiša, bezbožný  
panovník zabil všetkých  
  novonarodených  
 
 
 
 
 
 
      chlapčekov  
      v Betleheme.  
 



Ale Herodes 
nemohol ublížiť 
Božiemu Synovi.  
Varovaný vo sne, 
Jozef vzal Máriu a 
dieťa do bezpečia 
v Egypte. 



Keď Herodes  
zomrel, Jozef  
priviedol Máriu a  
Ježiša späť z  
Egypta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Žili v malom meste Nazaret,  
neďaleko Galilejského mora. 



Narodenie Ježiša 
 

Príbeh z Božieho slova – Biblie 
 

sa nachádza v 
 

Matúš 1-2, Lukáš 1-2 

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených  
robí rozumnými.”  Žalm 119:130 



36 60 

Koniec 



Biblia nám rozpráva nádherný príbeh o našom nádhernom  
Bohu, ktorý nás stvoril a chce aby sme Ho poznali. 

 
Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On nazýva hriech.   

Trest za hriech je smrť.  Ale Boh nás tak veľmi miluje, že  
poslal svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na kríži a bol 
potrestaný za naše hriechy.  Ježiš sa potom vrátil do života 

a vystúpil do neba!  Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho o  
odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí!  Príde a bude  

žiť s tebou teraz a ty budeš žiť s Ním, navždy. 
 

Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu: 
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal človekom, že si  

zomrel za moje hriechy a teraz opäť žiješ.  Prosím, príď do  
môjho života a odpusť mi hriechy, aby som teraz mohol mať  
nový život a jedného dňa odísť k Tebe a byť s Tebou navždy.  
Pomôž mi poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako Tvoje dieťa.  Amen. 

 
Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom každý deň.   Ján 3:16 
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