Sám Pán vám proto dá znamení: Hle,
panna počne a porodí syna a dá mu jméno
Immanuel, Bůh je s námi. Izaiáš 7,14
Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo
uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti,
světlo zazáří. Izaiáš 9,1

Na jeho ramenou spočine vláda
a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,
Otec věčnosti, Kníže pokoje.
Izaiáš 9,5

Bůh poslal anděla Gabriela do
galilejského města jménem Nazaret
k panně zasnoubené muži jménem
Josef, z domu Davidova. Ta panna
se jmenovala Marie.
Lukáš 1,26-27

Když k ní přišel, řekl:
„Zdravím tě, milostí obdařená,
Hospodin s tebou!“
Lukáš 1,27

Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za
pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl:
„Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla
milost u Boha!
Lukáš 1,29-30

„Hle, počneš, a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazván
Synem Nejvyššího.“
Lukáš 1,31-32

„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní
tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl.
„To svaté dítě, které se narodí, proto
bude nazýváno Syn Boží.
Lukáš 1,35

Marie řekla: „Hle, jsem služebnice
Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“
Tehdy od ní anděl odešel.
Lukáš 1,38

Alžběta hlasitě zvolala:
„Požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný plod tvého lůna!“
Lukáš 1,42

Alžběta řekla:
„Blaze té, která uvěřila,
neboť se naplní,
co jí Hospodin slíbil.“
Lukáš 1,45

Marie na to řekla:
„Má duše velebí Hospodina
a můj duch jásá v Bohu,
mém Spasiteli.“
Lukáš 1,46

„…neboť mi učinil veliké věci Ten,
který je mocný. Jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství k těm,
kdo jej ctí, trvá od pokolení
do pokolení.“
Lukáš 1,49-50

V těch dnech vydal César Augustus
nařízení, aby v celé říši proběhlo
sčítání lidu. Všichni se tedy šli
dát zapsat, každý do svého města.
Lukáš 2,1.3

I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret
do Judska, do města Davidova zvaného
Betlém, aby se nechal zapsat se svou
snoubenkou Marií, která byla těhotná.
Lukáš 2,4-5

Anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji
vám velikou radost pro všechny lidi.
Dnes se vám ve městě Davidově narodil
Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám
bude znamením: najdete děťátko zavinuté
do plenek, ležící v jeslích.“
Lukáš 2,10-12

A s tím andělem se hned objevilo
množství nebeských zástupů takto
chválících Boha:
„Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Lukáš 2,13-14

Mudrci vyrazili na cestu. A hle, hvězda,
kterou viděli na východě, je předcházela,
až se zastavila nad místem, kde bylo to
dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se
jich nesmírná radost.
Matouš 2,9-10

Vešli do domu, a když tam uviděli dítě
s jeho matkou Marií, padli na kolena
a klaněli se mu. Otevřeli své poklady
a obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu.
Matouš 2,11

Marii se naplnil čas k porodu a porodila
svého prvorozeného syna. Zavinula ho
do plenek a položila do jeslí, protože
v hostinci pro ně nebylo místo.
Lukáš 2,6-7

V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali
pod širým nebem a drželi noční
hlídky u svého stáda. Vtom před nimi
stanul Hospodinův anděl a ozářila je
Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili.
Lukáš 2,8-9

Pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma!
Podíváme se, jak se stalo, co nám
Hospodin oznámil.“ Pospíšili si tedy,
a když přišli, nalezli Marii, Josefa
i děťátko ležící v jeslích.
Lukáš 2,15-16

Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat,
co jim bylo o tom dítěti řečeno, a všichni,
kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim
pastýři říkali. Marie všechna ta slova
uchovávala a zvažovala ve svém srdci.
Lukáš 2,17-19

Chlapec pak rostl a sílil,
naplňován moudrostí,
a Boží milost byla s ním.
Lukáš 2,40

To Slovo se stalo tělem
a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
Jan 1,14

