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Keď sa za panovania kráľa Herodesa narodil Ježiš 
v judskom meste Betlehém, prišli do Jeruzalema 

aj mudrci z východu. Kráľ Herodes sa dopočul, že 
hľadajú práve narodeného židovského kráľa Ježiša 
a veľmi sa preľakol, že toto dieťatko ohrozí jeho 
panovanie.

Mudrci dieťatko našli, poklonili sa mu a obetovali 
mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Keď odišli, zjavil sa 
Jozefovi vo sne anjel a povedal mu, že kráľ Herodes 
prehľadáva celý Betlehém, chce nájsť Ježiša a usmrtiť 
ho. Povedal mu, aby vzal dieťatko a jeho matku 
a utiekli do Egypta a zostali tam dovtedy, dokiaľ mu 
nepovie, že sa môžu bezpečne vrátiť.

Jozef sa posadil na posteli celý preľaknutý 
a predesený. Chvíľu sedel a premýšľal, či to bol len 
sen, ale zdal sa mu veľmi živý. V tej izbe sa pred neho 
postavil Boží anjel a hovoril k nemu. Nebolo to prvý 
krát. Anjel prehovoril k Jozefovi vo sne už vtedy, keď 
mu povedal, že Mária bude mať syna.

Vtedy mu anjel oznamoval narodenie dieťatka, 
teraz mu oznamoval celkom inú správu, že toto 
dieťatko chce Herodes zabiť. Jozef zobudil Máriu 
a povedal jej o svojom sne. Obaja vedeli, čo majú 
urobiť. Tichúčko vykĺzli z domu ešte v tej noci aj 

s dieťatkom a šli na juh, cestou vedúcou do Egypta, pre 
nich neznámej zeme. Budú bývať medzi cudzincami 
a ďaleko od domova a priateľov. Avšak aspoň budú 
v bezpečí. 

Takto putovali niekoľko dní, jedli na okraji cesty 
a spali tam, kde mohli nájsť nejaký útulok, až sa dostali 
k veľkej rieke. Za ňou ležala nová zem, nový život. 

Medzitým kráľ Herodes zúril, že mudrci mu 
neprišli povedať, kde našli Ježiša. Poslal do Betlehema 
vojakov a dal zabiť všetkých chlapcov do dvoch rokov. 
Keby anjel nevaroval Jozefa, bol by Ježiš medzi nimi.

Keď boli Jozef a Mária v Egypte, našli si miesto na 
bývanie, kde mohol Jozef pracovať ako tesár, pretože 
toto bolo jeho remeslo. Aspoň na nejakú chvíľu ich 
cestovanie ustalo. Ježiš rástol a naberal na sile tak, 
ako ďalšie malé deti. 

Jednej noci sa anjel opäť zjavil Jozefovi a oznámil 
mu, že Herodes zomrel a že sa môže kľudne vrátiť 
domov, do Izreala. Už je tam bezpečne. A tak Jozef 
vstal, zobral dieťatko a Máriu a vrátili sa domov. Keď 
sa však dopočul, že v judskej časti kráľuje Archelaos, 
Herodesov syn, bál sa ísť do Judska, a tak odišiel 
do Galiley, tam sa usadili v meste, ktoré sa volalo 
Nazaret.

ÚTEK DO EGYPTA



VIETE...
1. Ako sa volal kráľ, ktorý chcel dať zabiť Ježiša?

2. Kto sa zjavil Jozefovi vo sne a povedal mu, aby utiekli z Betlehema?

3. Aké dary darovali mudrci Ježišovi?

4. Ako sa volala krajina, kam utiekli Jozef, Mária a Ježiš?

5. Kráľ keď nenašiel Ježiša, dal zabiť všetky deti v Betlehéme do určitého veku. Do koľkých rokov?

6. Aké bolo povolanie Jozefa?

7. Keď sa vracali domov Jozef, Mária a Ježiš, do akého mesta sa vrátili?

8. V akom meste sa narodil Ježiš?

9. Keď sa Ježiš narodil, kam ho v maštali položili? 

10. Ako sa volá obdobie 4 týždňov pred Vianocami? 

VÝHERCOVIA...
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