
Narodziny 
Pana Jezusa 

Biblia dla Dzieci
przedstawia



Autor: Edward Hughes
Ilustracje: M. Maillot

Alastair Paterson
Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S.
Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska
Druk i oprawa: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.
Kopiowanie, wypożyczanie, drukowanie tej opowieści jest dozwolone za 

wyjątkiem wykorzystania jej w celach zarobkowych.



Dawno temu Pan Bóg zesłał archanioła 
Gabriela do słodziutkiej młodej 
panny Żydówki Marii. Powiedział 
do niej „Będziesz miała syna, 
któremu dasz na imię Jezus. 

Będzie nazwany Synem 
Najwyższego. 

Będzie On 
królować na 
zawsze”.



„Ale jak to się może 
stać?” zdziwiła się dziewczyna, 
„Nigdy nie byłam z mężczyzną”. 
Wówczas archanioł wyjawił 
Marii, że dziecko 
będzie pochodzić 
od Boga. Nie 
będzie tu 
ludzkiego 
ojca. 



Anioł wyjawił także Marii, że jej 
kuzynka Elżbieta, która nie mogła 
mieć dziecka, również 
urodzi, mimo swego 
niemłodego już wieku. 
To również był cud. 
Niedługo potem 
Maria odwiedziła 
Elżbietę i obie 
wysławiały Boga. 



Maria miała poślubić 
człowieka imieniem 
Józef. Zasmucił 
się on, kiedy się 
dowiedział o ciąży 
Marii. Myślał, 
że ojcem 
dziecka jest 
jakiś inny 
mężczyzna.



Jednak we śnie Boży anioł 
powiedział Józefowi, że 
dziecko to jest Synem Boga, 
a Józef ma pomóc Marii 
opiekować się dzieckiem. 



Józef zaufał Bogu i był Mu posłuszny. Był też 
posłuszny prawom panującym w jego kraju. Kiedy 
ustanowiono nowe prawo, 
Maria wyruszyła do 
swego miasta 
rodzinnego, 

Betlejem, 

żeby zapłacić podatki. 



Maria była już gotowa 
do porodu, ale Józef 
nie mógł znaleźć dla 

nich miejsca. 
Wszystkie

zajazdy były
zajęte. 



W końcu Józefowi udało się znaleźć jakąś
stajnię. Tam narodził się maleńki

Jezus. Mama ułożyła Go w
żłobie, z którego

zwykle jedzą
zwierzęta.



Niedaleko stajenki pasterze wypasali 
owce, gdy ukazał im się Boży anioł i 

przekazał im cudowną 
wieść.



„Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Chrystus Pan, w mieście Dawida. 
Znajdziecie niemowlątko położone 

w żłobie.”



Nagle pojawiło się o wiele 
więcej jasnych aniołów, …



… chwalących Boga i mówiących „Chwała na 
wysokościach Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodobanie.”



Pasterze, czym prędzej pospieszyli do 
stajenki, a gdy już ujrzeli Dziecko 
głosili wśród innych ludzi to, co 
aniołowie powiedzieli o Jezusie. 



Osiem dni później, Józef i Maria 
przynieśli Dziecko do świątyni w

Jerozolimie. Tam
człowiek imieniem

Symeon chwalił
Boga za Dziecko,

a stara Anna,
która służyła Bogu,
składała za Dziecko

dziękczynienie.
Oboje wiedzieli,

że Jezus był Synem
Boga, obiecanym

Zbawicielem.



Józef złożył w 
ofierze dwa ptaki. 
Była to ofiara 
zgodna z Bożym 
Prawem, którą mieli 
przynosić biedni 
ludzie w momencie 
przedstawienia Bogu 
nowonarodzonego
dziecka.



Tymczasem 
specjalna gwiazda 
zesłana przez Boga 
przyprowadziła 
mędrców 

ze Wschodnich 
krajów do Jerozolimy.  Zaczęli 
oni rozpytywać „Gdzie jest 
nowonarodzony Król Żydowski? 
Chcemy oddać mu pokłon.”



Król Herod 
usłyszał o Mędrcach.
Zaniepokojony
tym Herod poprosił 
Mędrców, aby dali mu 
znać, kiedy już znajdą 
Jezusa. „Ja również 
chcę oddać Mu pokłon” 
mówił Herod, ale 
kłamał, bo 
chciał 
zabić 
Jezusa.



Gwiazda poprowadziła Mędrców dokładnie do 
domu, gdzie Maria i Józef żyli 

z małym Dzieckiem. 
Mędrcy pokłonili się 
Dzieciątku i złożyli 

mu hojne dary-
złoto, 
mirrę i 
kadzidło.



Bóg uprzedził 
jednak Mędrców 
aby potajemnie 
wrócili do domu.  
Herod był wściekły.



Gotowy na wszystko, aby 
tylko zniszczyć Jezusa, 
ten nieludzki władca 
kazał zabić wszystkich 
nowonarodzonych 
chłopców w Betlejem. 



Ale Herod nie mógł 
skrzywdzić Syna 
Bożego! Józef został 
ostrzeżony we śnie i 
wziął Marię i Jezusa 
w bezpieczne miejsce 
do Egiptu.



Kiedy król 
Herod 
zmarł, 

Józef sprowadził 
się z powrotem z Marią i 
Jezusem z Egiptu. Zamieszkali w małym 
mieście Nazaret, nieopodal Morza Galilejskiego. 
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Opowieść z Bożego Słowa, Biblii 

na podstawie 

Mat. 1-2, Łuk. 1-2

„Wykład słów Twoich oświeca.”
Psalm 119:30
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Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu. On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali.

Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem. 
Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy. Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba! Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi! Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze. 

Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów, 
powiedz Bogu tak: 

Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje. Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze. Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko. Amen.

Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem! Jan 3:16
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