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אלוהים שלח את המלאך  , לפני זמן רב
גבריאל אל עלמה יהודיה מתוקה ששמה  

את תלדי בן  : "הוא אמר לה.  מרים
הוא גדול  .  ותקראי את שמו ישוע

הוא .  עליון יקרא-יהיה ובן
."לעולםימלוך



שאלה העלמה  "  ?כיצד זה יכול להיות"
אני לא הייתי עם אף ".  המופתעת

המלאך אמר למרים שהילד  ."  איש
לא יהיה לו .  יבוא מאלוהים

.שום אבא אנושי



המלאך אז אמר  
למרים שקרובתה  

אלישבע גם כן הרה  
גם זה היה  .  בזקנתה

זמן קצר לאחר  .  נס
מכן בקרה מרים את  

הם הללו  .  אלישבע
.יחדיו את אלוהים



מרים היתה מאורסת  
.  לאדם בשם יוסף
יוסף היה עצוב 

כשנודע לו שמרים 
הוא .  מצפה לתינוק

חשב שמישהו אחר  
.הוא האבא



מלאך אלוהים אמר ליוסף  , בחלום
ויוסף  .  שהילד הוא הבן של אלוהים

.צריך לעזור למרים לגדל את ישוע



הוא גם ציית לחוקים של המדינה   .  יוסף בטח וציית לאלוהים
עזב יוסף , בגלל חוק חדש.  שלו

יחד עם מרים את הגליל לעיר  
,  המקורית שלהם

לחם כדי -בית
.לשלם מיסים



,  מרים היתה מוכנה ללדת
אבל יוסף לא היה יכול  
.  למצוא חדר בשום מקום

כל האכסניות היו 
.מלאות



אמו הניחה  .  שם נולד התינוק ישוע.  לבסוף מצא יוסף ארוה
מקום בו מניחים בדרך  , אותו באבוס

.כלל את האוכל עבור החיות



מלאך אלוהים  .  רועים שמרו על העדר הישן שלהם, בסמוך
.  הופיע וסיפר להם את החדשות הנהדרות

היום נולד לכם מושיע בעיר  "
הוא  , דויד

.  המשיח האדון
תמצאו תינוק 

מחותל שוכב  
."באבוס



פתאום הופיעו מלאכים רבים נוספים מהללים את  
כבוד לאלוהים במרומים  : "אלוהים ואומרים

ובארץ שלום על בני אדם אשר 
."אותם רצה



אחרי שראו את .  הרועים מהרו אל הארוה
התינוק הם אמרו לכל מי שפגשו את מה שאמרו  

.המלאכים על ישוע



יוסף ומרים הביאו , לאחר ארבעים ימים
אדם  .  את ישוע לבית המקדש בירושלים

בשם שמעון ברך את אלוהים  
עבור הילד ובאותה שעה  

גם חנה שהיתה אשה  
מבוגרת  

ומשרתת של  
,  אלוהים
גם כן 

הודתה  
.לאלוהים



,  שניהם ידעו שישוע היה בן של אלוהים
-יוסף הקריב שתי.  המושיע המובטח

זאת היתה  . תרים או שני בני יונה
המצוה שאלוהים ציוה על  

אנשים עניים להקריב כאשר 
הם מציגים את 

הבן שנולד  
להם  
.בפניו



כוכב , מאוחר יותר
מיוחד הדריך חכמים  

מן המזרח אל   
.   ירושלים

היכן מלך  : "הם שאלו
"   ?היהודים אשר נולד

באנו להשתחוות "
."בפניו



המלך הורדוס שמע על  
מלא .  החכמים מהמזרח

דאגה הוא בקש לדעת היכן  
גם אני רוצה  .  "נמצא ישוע

אמר  " להשתחוות בפניו
.  אבל הוא שקר.  הורדוס

המלך הורדוס רצה להרוג  
.את ישוע



הכוכב הדריך את החכמים בדיוק לבית בו גרו יוסף ומרים עם  
הם נפלו על הברכיים מהללים את  .  התינוק הקטן

אלוהים ונתנו לישוע מתנות  
.זהב ובשמים, יקרות



אלוהים הזהיר את החכמים לחזור 
הורדוס כעס  .  הביתה בחשאי

,  במטרה להרוג את ישוע.  מאוד
המנהיג הרשע הוציא פקודה  

להרוג את כל התינוקות הזכרים  
.  לחם-בבית



אבל הורדוס לא יכול היה  
.  לפגוע בבן של אלוהים

לאחר שהוזהר בחלום לקח  
יוסף את מרים וישוע  

.למצרים הבטוחה



כאשר הורדוס מת החזיר 
הם גרו  .  יוסף את מרים וישוע ממצרים

.ליד אגם הכינרת שבגליל, נצרת, בכפר קטן



לידתו של ישוע

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

:מצוי ב

'ב–' ולוקס א' ב-'מתי א

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג!קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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