
Náš příběh začal
před 2000 lety v
malém městečku
Nazaretu v 
Galieji.
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Dvě zázračné děti



Žila tam dívka Marie, která
byla zasnoubená muži 
Josefovi, který byl tesařem.

Ahoj,
Josefe! 

Ahoj,
Marie! 

Mám tě
ráda! 

Taky tě
mám rád! 

Jednoho dne byla
Marie doma...
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... a tu se jí zjevil anděl 
Gabriel. Anděl jí řekl

zvláštní zprávu od Boha.

Ahoj,
Marie! 

Jsem Gabriel
a poslal mě

Bůh.

Neboj se, Marie.
Bůh tě vybral, aby ses

stala maminkou
Jeho Syna.

Narodí se ti Boží
Syn a Jeho jméno

bude Ježíš.
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Marie byla moc
překvapená, že ji

Pán Bůh vybral, aby
byla maminkou

Ježíše, Božího Syna.

Ježíš bude vládnout
Božímu lidu a

Jeho království 
nebude mít konec.

Víš, že tvoje sestřenice
Alžběta, která je stará

a nikdy nemohla mít děti,
už šest měsíců

čeká dítě?

Zdá se to nemožné,
ale u Boha není nic,

co by nemohl udělat. Potom anděl
odešel.
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Brzy na to šla Marie
navštívit Alžbětu.

Ahoj Alžběto.
Jsem tak šťastná,
že tě zase vidím.

Pojď dál, Marie.
Musím ti říct tak

nádhernou 
zprávu.
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Můj muž Zachariáš
byl vybrán,

aby sloužil v chrámě.

Když se Zachariáš
v chrámě modlil,

náhle spatřil
anděla.

Neboj se, Zachariáši!
Bůh slyšel tvoje modlitby

a tvé ženě Alžbětě dá syna.
Dáš mu jméno Jan.

Ale jak by to
bylo možné?

Moje žena i já
jsme staří.

Věř Božímu slibu!
Protože jsi pochyboval
o tom, co jsem ti řekl,
nebudeš moct mluvit,

dokud se dítě
nenarodí.

Když se Zachariáš
vrátil domů,

nemohl promluvit
ani slovo.

Místo toho píše
zprávy na tabulku.

Jsem tak
šťastná, že

budeš  mít dítě!
I já mám pro

tebe nádhernou
zprávu.
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Marie jí vyprávěla všechno, co
se jí přihodilo. Pak obě děkovaly
Bohu a zpívaly mu písničky.

Marie zůstala u Alžběty
tři měsíce a potom se

vrátila domů.

Když se naplnil 
čas, 

narodil se 
Alžbětě syn.

Jak musí být
Zachariáš 

pyšný,
že se jeho syn
bude jmenovat

po něm!

Ale Zachariáš všechny překvapil
a napsal, že se dítě má jmenovat
Jan, a ne Zachariáš.

Od té chvíle mohl Zachariáš
zase mluvit a začal chválit Boha..
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Dítě Jan rostl a prospíval na těle i duchu.
Když dospěl, žil na poušti dokud nenastal den,

kdy se objevil na veřejnosti, aby mluvil k lidu Izraele.

Stal se známý jako
Jan Křtitel.
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