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Kopiark 

Historien om dengang Jesus blev født 
For mange, mange år siden, faktisk over 2000 år siden, levede der en ung kvinde som hed Maria. 

Hun boede i en by der hed Nazarath, og hun var forlovet med en tømrer der hed Josef. En nat 

fik Maria besøg af en engel, som fortalte hende, at hun skulle føde en søn, Guds søn, som skulle 

hedde Jesus. Maria blev meget bange, da hun så og hørte englen, men hun troede på, hvad en-

glen sagde. Hun skyndte sig hen til Josef, og fortalte ham nyheden. Josef blev meget overrasket 

og lidt sur, men englen besøgte også ham, og derefter troede han på Maria.

Lige inden Maria skulle føde, holdt Kejser Augustus folketælling. Alle i landet skulle rejse til den 

by, hvor de blev født og blive indskrevet. Maria og Josef skulle rejse langt, hele vejen til Betle-

hem. For én der var højgravid, var det en lang tur, men heldigvis havde Josef et æsel som Maria 

kunne ride på.

Da de ankom til Betlehem, var Maria meget træt og havde veer, og Josef var meget stresset. De 

skulle finde et sted at sove. De gik rundt i byen og bankede på dørene til byens hoteller og her-

berge, men alle steder var fyldt og der var ikke plads til dem. Til sidst fik de lov at sove i en stald, 

sammen med okser og får. Josef lavede en seng i høet til Maria, og i løbet af natten, omringet af 

okser, får og æslet, blev Jesus født. Han blev svøbt og lagt i en krybbe.

På markene lige udenfor Betlehem, var der nogle hyrder som sad rundt om deres bål og pas-

sede deres får. Pludselig dukkede der en engel op foran dem, og hyrderne og deres får blev 

meget bange. Men englen fortalte dem at de ikke skulle være bange, de skulle være glade, fordi 

der var blevet født en frelser, Jesus, som var svøbte og lagt i en krybbe i en stald under en stor 

stjerne. Der kom en hel hærskare af engle på himlen, og de sang og lovpriste Gud.

Da englene forsvandt, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og finde Jesus«. 

De skyndte sig afsted sammen med deres får, og fandt stalden hvor Maria, Josef og æslet, pas-

sede på Jesus, som lå i krybben. 

Der kom også nogle visemænd fra Østerland på besøg i stalden. De havde set en ny, stor 

stjerne på himlen, som de viste, at Guds søn var blevet født. De visemænd fulgte stjernen og 

fandt frem til Betlehem og Jesus. De havde fine gaver med: guld, røgelse og myrra, som de lag-

de ved siden af krybben. I stalden lå Jesus og sov ved siden af æselet, Maria, Josef, hyrderne og 

de visemænd, mens englene sang oppe i himlen.
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