
Lukáš 2 
Ježíšovo narození 
1V těch dnech vydal Caesar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. 2(Toto sčítání 

proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) 3Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do 

svého města. 
4Také Josef se vydal z galilejského města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného 

Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), 5aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, 

která byla těhotná. 6Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu 7a porodila svého prvorozeného 

syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. 
8V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého 

stáda. 9Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se 

vyděsili, 10ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11Dnes 

se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12A toto vám bude znamením: 

najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ 
13A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: 
14„Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj – 

Boží zalíbení v lidech.“ 

 
15Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak 

se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ 16Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko 

ležící v jeslích. 17Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, 18a všichni, 

kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. 
19Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. 20A ti pastýři při návratu 

oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. 
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