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Vánoční příběh 

1. ČÁST – Očekávání Mesiáše 

Vánoční příběh se stal v zemi, která se jmenuje Izrael (dnes můžeme znát i název: Svatá 

země). V zemi žil Židovský národ. V té době ale vládli v Izraeli cizí panovníci a vojáci a 

Židům se pod touto vládou žilo velmi zle. Byli utlačováni a museli vykonávat těžké práce, 

sloužit a platit daně. Toužili po svobodném životě. Věřili, že jim Bůh pomůže a pošle 

zachránce, Mesiáše, kterého jim slíbil a ten je vysvobodí od těchto jejich nepřátel. 

V jednom městě, které se jmenovalo Nazaret, žila chudá židovská dívka. Ta také očekávala 

narození Mesiáše.  

Jednoho dne se stalo Marii něco zvláštního. Objevil se před ní anděl a řekl jí: „Neboj se, 

Maria. Bůh si tě vybral, aby ses stala maminkou Mesiáše. Narodí se ti dítě  

a bude se jmenovat Ježíš“. Maria se lekla a pomyslela na Josefa, svého budoucího manžela. 

Co tomu řekne? Josef byl tesařem a připravoval se na svatbu s Marií. Také on se dozvěděl od 

anděla o Mesiáši a spolu s ní se těšil, až se narodí. 

Když se měl malý Ježíšek narodit, vydal cizí císař, který v Izraeli vládl, nařízení, aby se 

všichni lidé dali zapsat na zvláštní listinu ve městě, kde se narodili jejich předkové. Císař 

chtěl vědět, kolik má v zemi lidí a kolik mu platí daně. Protože Josef pocházel ze slavného 

rodu krále Davida, a David se narodil v Betlémě, znamenalo to pro Josefa s Marií vydat se na 

cestu dlouhou asi 120 km (z Nazareta do Betléma). V té době se měl již Ježíš narodit. 

Josef i Maria byli chudí, neměli peníze ani žádný dopravní prostředek. Cestovali jen 

s oslíkem, který vezl Marii. Když přišli do městečka Betlém, bylo všude plno lidí. V domech 

a hostincích bydleli lidé, kteří si to mohli zaplatit, a pro chudé nikde místo nebylo. Josef tedy 

odešel s Marií za město, kde našli opuštěnou stáj. Byl tam jen volek.    

Kousek od toho místa byli pastýři se stádem oveček. Ti zatím netušili, kdo se má za chvíli 

v Betlémě narodit. 

 

2. ČÁST – Oznámení pastýřům, pastýři jdou do Betléma 

Pastýři se střídali v hlídkách u svého stáda. Najednou se u nich objevil anděl. Pastýři se začali 

bát, ale anděl jim řekl: „Nebojte se. Oznamuji vám velikou radost, která bude patřit všem 

lidem. Dnes se vám narodil Spasitel, Mesiáš, v městě Davidově. Běžte do Betléma. Najdete 

děťátko v plenkách, položené do jeslí.“  

A v tom tu bylo s andělem množství nebeských andělů a chválili Boha: „Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

Jakmile andělé odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme do Betléma a podívejme se na to, so 

se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ 
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3. ČÁST – Závěr  

Pastýři přišli do Betléma a našli Josefa, Marii a Ježíška tak, jak jim to anděl oznámil. Chválili 

Boha za všechno, co slyšeli a viděli. 

Pastýři však nebyli jedinými návštěvníky, kteří se přišli podívat na narozeného Ježíška. Za 

nově narozeným Mesiášem přišli i tři moudří muži z dalekých zemí na Východě. Zabývali se 

totiž zkoumáním hvězd, a když objevili na obloze velikou neznámou hvězdu, našli ve 

starobylých knihách, že tato hvězda je znamením pro narození Mesiáše, který nejen že 

osvobodí Židy, ale přinese radost, štěstí a mír všem lidem na celém světě. Moudří muži, 

kterým se někdy říká mágové nebo králové, vyrazili na cestu s dary hodnými pravého krále 

poslaného od Boha: darovali mu zlato, vzácnou vonnou látku (kadidlo) a vzácný olej (myrhu). 

 

 

 

 


