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Πριν πολλά χρόνια, ένας άγγελος που τον 
έλεγαν Γαβριήλ πήρε εντολή από το 
Θεό να επισκεφθεί ένα γλυκό νεαρό 
κορίτσι, τη Μαρία. Ο άγγελος 
της είπε: “Θα γεννήσεις ένα γιό 
και θα πρέπει να του δώσεις 

το όνομα 
Ιησούς, και θα 

ονομαστεί Γιός 
του Υψίστου, 

και θα 
βασιλεύσει 

αιώνια”.



“Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι 
τέτοιο; Δεν έχω συζυγικές σχέσεις 
με κανέναν άντρα”, απάντησε 
το κορίτσι. Τότε ο άγγελος 
εξήγησε στη Μαρία ότι 
κανένας άνθρωπος 
δεν θα είναι 
πατέρας του.



Επίσης ο άγγελος 
πληροφόρησε τη Μαρία ότι 
η ξαδέλφη της η Ελισάβετ 
ήταν έγκυος παρόλο που 
δεν ήταν πολύ νέα. 
Μετά από λίγες 
μερες, η Μαρία 
επισκέφτηκε την 
Ελισάβετ και 
μαζί δόξασαν 
τον Θεό.



Η Μαρία ήταν ήδη 
αρραβωνιασμένη με
κάποιον που τον έλεγαν 
Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λυπήθηκε 
όταν έμαθε ότι η 
αρραβωνιαστικιά 
του ήταν έγκυος 
γιατί νόμισε 
ότι το παιδί 
ήταν κάποιου 
άλλου άνδρα.



Όμως, ένας άγγελος του Κυρίου 
παρουσιάστηκε στον ύπνο του και 
τού εξήγησε ότι το παιδί ήταν Γιός 
του Θεού και ότι θα ’πρεπε να 
βοηθήσει τη Μαρία να 
μεγαλώσει το παιδί.



Ο Ιωσήφ πείστηκε και υπάκουσε στον Θεό. Μετά από λίγο 
καιρό, έπρεπε να πάει στη Βηθλεέμ, το χωριό του, γιατί 
γινόταν απογραφή. 
Έτσι λοιπόν, επειδή 

ήταν νομοταγής 
πολίτης της 

χώρας του, ξεκίνησε να πάει στο χωριό του. 



Όταν έφτασαν ήρθε 
η ώρα της Μαρίας να 
γεννήσει. Ο Ιωσήφ έψαξε 

παντού για δωμάτιο, 
αλλά όλα τα

πανδοχεία
ήταν γεμάτα.



Τελικά βρέθηκε χώρος σ’ ένα σταύλο. Εκεί στο σταύλο 
γεννήθηκε ο μικρός Ιησούς.



Εκεί πιο πέρα, υπήρχαν βοσκοί που φύλαγαν κοπάδια με 
πρόβατα. Ένας άγγελος του Θεού εμφανίστηκε 
μπροστά τους και τούς ανακοίνωσε τα 

σπουδαία 
νέα.



“Σήμερα, παιδί γεννήθηκε για χάρη σας στην πόλη του 
Δαβίδ. Αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Θα βρείτε το 
νεογέννητο βρέφος σε μία φάτνη”.



Ξαφνικά, οι βοσκοί είδαν και άλλους 
αγγέλους να δοξάζουν τον Θεό και 
να λένε: “Δόξα στον ύψιστο Θεό και 

ειρήνη στη 
γη, 

αγάπη και 
σωτηρία για τους 
ανθρώπους”. 



Οι βοσκοί πήγαν τρέχοντας να βρουν τον 
σταύλο. Μετά, αφού είδαν το βρέφος,  
έλεγαν σε όσους συναντούσαν τα λόγια 

που είχαν ακούσει από 
τους αγγέλους.



Μετά σαράντα ημέρες, Ο Ιωσήφ 
και η Μαρία πήγαν τον Ιησού στο 

Ναό της Ιερουσαλήμ. Εκεί
συνάντησαν έναν
άνθρωπο που τον

έλεγαν Συμεών. Ο
Συμεών δόξασε το

Θεό όταν είδε το
βρέφος. Επίσης

μια ευλαβής
γυναίκα η Άννα

ευχαρίστησε
τον Κύριο.



Και οι δύο, ο Συμεών και η Άννα, 
γνώριζαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Γιός 

του Θεού, ο Σωτήρας που
είχε υποσχεθεί ο Θεός.

Στο Ναό, ο Ιωσήφ
πρόσφερε θυσία
δύο πουλιών για

το νεογέννητο
βρέφος, γιατί έτσι
όριζε ο νόμος του

Θεού για εκείνους
που ήταν φτωχοί. 



Μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα, 
σοφοί μάγοι από μία 
χώρα πιο ανατολικά 
έφτασαν στην 
Ιερουσαλήμ. 

Ένα αστέρι στον ουρανό 
τους είχε οδηγήσει εκεί. “Πού 
είναι ο νεογέννητος Βασιλιάς των 
Ιουδαίων;” ρωτούσαν. “Θέλουμε 
να Τον προσκυνήσουμε”.



Ο Βασιλιάς Ηρώδης άκουσε 
για τους σοφούς μάγους 
και άρχισε να ανησυχεί. 
Παρακάλεσε να τον 
ενημερώσουν όταν βρουν 
τον Ιησού. “Θέλω κι εγώ 
να Τον προσκυνήσω”, είπε 
ο Ηρώδης. Αλλά αυτό ήταν 
ψέματα, γιατί στην 
πραγματικότητα 
ήθελε να τον 
σκοτώσει.



Το αστέρι οδήγησε τους σοφούς μάγους ακριβώς εκεί που 
έμεναν η Μαρία και ο Ιωσήφ με τον μικρό παιδί. 

Γονάτισαν μπροστά του και τον 
προσκύνησαν. Οι ταξιδιώτες 
πρόσφεραν δώρα στον Ιησού, 

τού έδωσαν 
αρκιβά δώρα, 
χρυσάφι, λιβάνι, 
και σμύρνα.



Ο Θεός προειδοποίησε 
τους μάγους να επιστρέψουν 
κρυφά στην πατρίδα τους. Ο 
Ηρώδης έγινε έξω φρενών. Ήταν 
αποφασισμένος να σκοτώσει τον 
Ιησού, έτσι διέταξε να σκοτώσουν 

όλα τα 

νήπια της Βηθελέεμ.



Μα ήταν δυνατόν ο 
Ηρώδης να κάνει κακό 
στον Γιό του Θεού! Ο 
Ιωσήφ προειδοποιήθηκε 
σε όνειρο για το κακό που 

ερχόταν. Ετσι, πήρε τη 
Μαρία και τον Ιησού 
και πήγε στην Αίγυπτο.



Όταν ο Ηρώδης 
πέθανε επέστρεψαν από την 
Αίγυπτο και έμειναν στη Ναζαρέτ 
κοντά στην θάλασσα της Γαλιλαίας.



Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Μία ιστορία από το Λόγο του Θεού, 
την Βίβλο (Αγία Γραφή)

Ματθαίος 1-12, Λουκάς 1-2

“Φωτίζει η αποκάλυψη των λόγων Σου.”
Ψαλμοί 119:130



36

Τελος

60



Αυτή η ιστορία από την Αγία Γραφή (Βίβλος) μας μιλάει για το μαγαλείο του 
Πλάστη Θεού που μας δημιούργησε. Ο Θεός θέλει εσύ να μάθεις γι’ Αυτόν.

Ο Θεός  γνωρίζει ότι πολλές φορές κάνουμε άσχημες πράξεις. Ο Θεός 
ονομάζει αυτές τις πράξεις αμαρτία. Ο θάνατος είναι η τιμωρία για την 

αμαρτία, αλλά ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ που έστειλε το μονάκριβο γιό 
Του να πεθάνει στον Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες. Αλλά ο Χριστός 

αναστήθηκε και αναλήφθηκε στον Ουρανό. Εάν πιστέψεις στον Χριστό και 
ζητήσεις από Αυτόν να συγχωρέσει τις αμαρτίες σου, Αυτός θα το κάνει! 

Θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα σου και θα ζείτε μαζί για πάντα.

Εάν πιστεύεις ότι ο Χριστός πέθανε για τις δικές 
σου αμαρτίες, παρακαλώ επανέλαβε τα παρακάτω λόγια:

Κύριε Ιησού Χριστέ, πιστεύω ότι είσαι ο Θεός και ότι έγινες άνθρωπος 
για να πεθάνεις για τις δικές μου αμαρτίες, αλλά αναστήθηκες και είσαι 
ζωντανός. Σε παρακαλώ, έλα στη ζωή μου και συγχώρεσαι τις αμαρτίες 

μου, έτσι ώστε από τώρα να αρχίσω να ζω μια καινούργια ζωή 
και στο μέλλον να ζήσω μαζί σου αιώνια.

Άρχισε να διαβάζεις την Αγία Γραφή και να μιλάς 
στο Θεό κάθε μέρα! Ιωάννης 3:16
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