Král Herodes se
dozvĒdĒl o mudrcích.
UtrápenĒ je prosil,
aby mu dali vĒdĒt, až
najdou Ježíše. „Taky
se mu chci poklonit.”
Ģekl Herodes. Nebyla
to ale pravda. Herodes
chtĒl Ježíše zabít.

HvĒzda vedla mudrce
pĢesnĒ do domu, kde Marie
a Josef s malým Ježíšem
bydleli. Poklekli pĢed
Ježíšem a dali mu vzácné
dary. Zlato
a parfém.

Narození Ježíše
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BĪh varoval mudrce, aby
se vrátili domĪ potají.
Herodes byl rozĀilený.
Rozhodnutý zniĀit Ježíše
tento zlý vládce zabil
všechny malé chlapce v
BetlémĒ.

Herodes však
Božímu Synu
ublížit nemohl!
Josef, kterého
BĪh varoval
ve snu, odvedl
Marii a Ježíše do
bezpeĀí doEgypta!
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Když Herodes
zemĢel, Josef se
vrátil s Marií a
Ježíšem zpátky
domĪ.

Narození Ježíše

Přeložila Jana Jersakova
Upravili E. Frischbutter; Sarah S.
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%ĤKYtåHMVPHXGČODOLãSDWQp YČFLNWHUp 2Q
QD]êYi KĜtFKHP 7UHVWHP]DKĜtFKMHVPUW
%ĤKQiVPLOXMH WDNPRFåHSRVODOVYpKR6\QD
-HåtãHDE\]DQiV]HPĜHOQDNĜtåLDVSODWLOWDNQiã
WUHVW -Håtã SĜLãHOåLYê DRGHãHO]SČWGR1HEH
1\Qt QiPPĤåH%ĤKRGSXVWLWQDãHKĜtFK\

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází
svĒtlo.” Žalm 119:130

česky

Czech

Licence: Máte právo kopírovat nebo tisknout tento příběh,
nikoliv jej však prodávat.
Velmi dávno BĪh poslal
andĒla Gabriele k jedné
milé mladé židovské dívce.
Jmenovala se Marie.

ġekl jí: „Budeš mít syna
a jeho jméno bude Ježíš.
Bude Synem Nejvyššího a
bude navždycky Králem.”

3RNXGVHFKFHã RGYUiWLWRGVYêFKKĜtFKĤ ĜHNQL
WR%RKX'UDKê%RåHYČĜtPåH-Håtã ]DPQH
]HPĜHODQ\Qt ]QRYXåLMH 3URVtPYVWXSGRPpKR
åLYRWDDRGSXVĢ PLPp KĜtFK\DE\FKQ\Qt PRKOPtW
QRYêåLYRWDSR]GČMLEêWQDYåG\V7HERX 3RPR]
PLåtWSUR7HEHMDNR7Yp GtWČ $PHQ-DQ
ýWL%LEOLDPOXYV%RKHPNDåGêGHQ
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„Jak se to mĪžeš stát?” ptala
se pĢekvapenĒ dívka. „VždyĨ
nemám žádného muže.” AndĒl
Ģekl Marii, že dítĒ pĢijde
od Boha. Nebude
mít žádného
pozemského
otce.

Potom andĒl Ģekl
Marii, že její sestĢenice
AlžbĒta taky bude
mít miminko, i pĢesto,
že je stará. I to
byl zázrak. Brzy
potom Marie
navštívila
AlžbĒtu.
SpoleĀnĒ
oslavovaly
Boha.
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ÿtyĢicet dní pozdĒji pĢinesli
Josef a Marie malého Ježíše
do chrámu v JeruzalémĒ.
Muž jménem Simeon
oslavoval Boha,
zatímco stará Anna,
Pánova
služebnice,
za
dĒĨátko
vzdala
dík.
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6
Nakonec našel Josef stáj. A tam se malý Ježíš
narodil. Jeho matka Jej položila do jeslí, což bylo
místo, kam se dávalo jídlo
pro zvíĢata.
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Najednou se objevilo mnoho dalších
záĢících andĒlĪ, kteĢí chválili Boha:

„V mĒstĒ DavidovĒ se Vám dnes narodil
Mesiáš, Kristus Pán. DĒĨátko
ležící v jeslích.”

PastýĢi spĒchali do stáje. Poté co
vidĒli miminko, Ģíkali každému, koho
potkali, co andĒlé Ģíkali o Ježíši.
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Miminko se mĒlo
brzy narodit, ale
Josef nemohl nikde
najít volný pokoj.
Všechny hostince
byly plné.

KvĪli jednomu novému zákonu
on a Marie odešli z
domova, mĒsta
Betléma, aby
zaplatili své
danĒ.

Nedaleko odtud pastýĢi hlídali svá spící stáda.
Boží andĒl se jim ukázal a Ģekl jim
úžasnou novinu.

Ve snu Ģekl Boží andĒl
Josefovi, že dítĒ je Boží
Syn. Josef mĒl za úkol
pomoci Marii starat
se o Ježíše.
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Josef dĪvĒĢoval a poslouchal
Boha. Také poslouchal
zákony své zemĒ.

Marie byla zasnoubená s
mužem jménem Josef.
Josef byl smutný, když
zjistil, že Marie Āeká
dítĒ. Myslel si, že
otcem je nĒjaký
jiný muž.
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„Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vĪle.”
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Oba vĒdĒli, že Ježíš je Boží
Syn, zaslíbený Spasitel. Josef
obĒtoval dvĒ holoubata.
To byla obĒĨ, kterou
podle Božího zákona
mĒli pĢinést chudí
lidé, když
pĢinesli
novĒ
narozené
dítĒ
pĢed
Pána.
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O nĒco pozdĒji
výjimeĀná hvĒzda
pĢivedla moudré
muže z Východní
zemĒ do

Jeruzaléma. „Kde je ten
narozený židovský král?” ptali
se. „Chceme se mu poklonit.”
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