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Narodenie 

Biblii pre deti
predstavuje

Kedysi dávno, Boh poslal anjela 

panne menom Mária. Ten jej 
povedal

Bude 
sa 

Bude 
na veky.

? spýtalo 
sa Nikdy 

.
Anjel 
bude 

otca.
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Jozef napokon jednu . Tam sa
narodil malý . Jeho matka Ho do 

miesto kde sa dáva
potrava pre

zvieratá.

Jozef dôveroval Bohu a poslúchal ho. poslúchal 
zákony svojej krajiny. Kvôli novému zákonu Mária 

rodného mesta - do 
Betlehema, aby 
zaplatili dane.

Mária bola zasnúbená 
s
Jozef a mala sa za neho 

Jozef bol 
smutný

Mária 
Myslel 

si
je 

nejaký 
iný 

pôrodu ale Jozef pre 
nich nedokázal nikde 

ubytovanie. 

boli plné.

Vo sne povedal anjel
Jozefovi, to je 
syn. Jozef sa rozhodol
Márii sa o .

Anjel potom Márii povedal, 

starobe. To bol 
zázrak. 

potom, 
Mária 

. Spolu 
chválili Boha.
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Jozef 
obetoval dva 

To bola 
obeta, ktorú 
prikazoval Zákon 

pri prinesení 
novonarodeného 

Pastieri sa do 
. Potom ako uvideli

, povedali , 
im anjeli oznámili o .

Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil
Kristus, Pán. Nájdete

v jasliach

O
neskôr priniesli 
Jozef a Mária 

v Jeruzaleme. 
Tam bol 
menom Simeon. 
Chválil Boha za 

, 
vzdávala Bohu 

Zrazu a objavilo jasných
anjelov, chválili Boha a hovorili Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi pokoj

dobrej vôle

pastieri svoje
spiace stáda.  anjel sa im zjavil
a povedal im nádhernú správu.
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zomrel, Jozef 
priviedol Máriu a 

Egypta. 

v malom meste Nazaret, 
Galilejského mora.

Boh varoval týchto múdrych 
aby sa vrátili domov 

potajomky. Herodes bol 
rozzúrený. Rozhodnutý 

panovník 
novonarodených 

v Betleheme. 

o týchto mudrcoch. 
Trápilo ho to a
ich, aby mu povedali, 

, povedal 
Herodes. Ale to 
bolo klamstvo. 

.

Ale Herodes
nemohol

Synovi. 
Varovaný vo sne, 
Jozef vzal Máriu a 

do 
v Egypte.

Hviezda viedla mudrcov z východu
presne k domu kde Jozef
a Mária so svojím . 
S sa a úctou dali
títo cestovatelia

bohaté dary. 
Zlato a myrhu.

O nejaký
neskôr, 
hviezda viedla
mudrcov z 
východu
do 

Jeruzalema. Kde je ten 
novonarodený
pýtali sa. Chceme sa mu 
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On nazýva hriech. 

a

a
a

Tebou. 
Amen. Ján 3:16

rozprávaj sa s Bohom.

Narodenie

Príbeh z slova Biblie

sa nachádza v

1-2, 1-2

robí 119:130


