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Matúš 2
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema 
mudrci z východu. 2 Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na 
východe jeho hviezdu. 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.  
4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 
5 Odpovedali mu: V judskom Betleheme... 
8 Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď 
ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. 
11 Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvo-
rili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 
13 Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho 
matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať 
dieťatko, aby ho zmárnil. 14 A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta.  
16 Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť  
v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý 
sa dôkladne povypytoval mudrcov. 
19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, 
vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život 
dieťatku, pomreli.

Lukáš 1  
27 k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. 
30 Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Hľa, počneš, porodíš syna 
a dáš mu meno Ježiš. 
37 lebo u Boha nič nie je nemožné. 38 Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech 
sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Lukáš 2  
4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta  
Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa zapísal so svojou snúbenicou 
Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. 
7 A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ lebo v 
útulku pre nich nebolo miesta. 8 V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje 
stádo. 9 Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. 
11 lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. 12 Toto vám bude 
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 
15 Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa tam 
stalo, — čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach.  
40 Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola s ním. 52 A Ježiš napredoval 
v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.
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