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Даўным-даўно Бог паслаў 
анёла Гаўрыіла да мілай юнай 
габрэйскай дзяўчыне па імі 
Марыя. Ён сказаў ёй: “У цябе 
будзе сын і назавеш Яму імя 
Ісус. Ён будзе называцца 
Сынам Усявышняга. Ён 

будзе 
валадарыць 

вечна”.



Як гэта можа быць? спытала 
здзіўленая дзяўчына. “Я не 
была ні з адным мужчынам”. 
Анёл сказаў Марыі, што дзіця 
прыйдзе ад Бога. Не было 
б чалавечага бацькі.



Затым анёл 
сказаў Марыі, 
што яе стрыечная 
сястра Альжбета 
нараджае дзіця ў 
старасці. Гэта 
таксама быў цуд. 
Неўзабаве пасля 
гэтага Марыя 
наведала 
Альжбету. Яны 
разам славілі Бога.



Марыя была 
заручана за 
чалавека па імені 
Юзаф. Юзаф 
сумаваў, калі 
даведаўся, што 
Марыя чакае 
дзіця. Ён думаў, 
што бацькам 
быў нейкі іншы 
чалавек.



У сне Божы анёл сказаў 
Язэпу, што гэтае дзіця — Сын 
Божы. Юзаф павінен быў 
дапамагчы Марыі даглядаць 
за Езусам.



Юзаф верыў і слухаўся Бога. Ён таксама 
падпарадкоўваўся законам сваёй краіны. З-за 
новага закону ён і Марыя 
выехалі ў свой родны 
горад, Віфлеем, 
каб плаціць 

падаткі.



Мэры была гатова 
нарадзіць дзіця. Але 
Язэп нідзе не мог 
знайсці пакой. Усе 
корчмы былі 
поўныя.



Язэп нарэшце знайшоў стайню. Там 
нарадзіўся Дзіцятка Ісус. Маці 
паклала Яго ў яслі, месца, 
дзе звычайна 
клалі ежу для 
жывёл.



Побач пастухі ахоўвалі свае спячыя статкі. З'явіўся 
Божы анёл і паведаміў ім цудоўную навіну.
“Нарадзіўся вам сёння ў горадзе 

Давідавым 
Збаўца, 
які ёсць 
Хрыстус 
Гасподзь. 

Вы знойдзеце 
Дзіцятка, якое 
ляжыць у 
яслях”.



Раптам з’явілася яшчэ шмат светлых анёлаў, 
якія славілі Бога і казалі: “Слава на 
вышынях Богу і на зямлі мір, у 

людзей добрая воля”.



Пастухі паспяшаліся ў стайню. 
Убачыўшы Дзіцятка, яны расказалі 
ўсім, што сустракалі, што анёлы 
сказалі пра Ісуса.



Праз сорак дзён Юзаф і 
Марыя прынеслі Езуса 
ў храм у Ерусаліме. 
Там чалавек па імені 
Сімяон праслаўляў 
Бога за Дзіцятка, а 

старая 
Ганна, 
іншая 
слуга 
Гасподняя, 
дзякавала.



Абодва ведалі, што 
Ісус быў Божым 
Сынам, абяцаным 
Збаўцам. Юзаф 
прынёс у ахвяру 
дзвюх птушак. Гэта 
была ахвяра Божага 
закону, паводле 
якой бедныя людзі 
павінны прыносіць 
Госпаду 
нованароджанае 
дзіця.



Праз некаторы час 
адмысловая зорка 
прывяла мудрацоў 
з усходняй краіны 
ў Ерусалім. 

“Дзе Той, Хто нарадзіўся 
Кароль Юдэйскі?” спыталі 
яны. “Мы хочам 
пакланіцца Яму”.



Цар Ірад пачуў 
пра мудрацоў. 
Занепакоены, ён 
папрасіў іх сказаць яму, 
калі яны знайшлі Езуса.
“Я таксама хачу 
пакланіцца Яму”,  
сказаў Ірад. Але ён 
хлусіў. Ірад хацеў 
забіць Ісуса.



Зорка прывяла мудрацоў менавіта 
ў той дом, дзе жылі Марыя і 
Юзаф з маленькім Дзіцяткам. 
Укленчыўшы ў набажэнстве, 
падарожнікі дарылі Езусу 
багатыя дары золата 

і духаў.



Бог папярэдзіў мудрацоў, 
каб яны таемна вярталіся 
дадому. Ірад быў у лютасці. 
Вырашыўшы знішчыць 
Езуса, злы кіраўнік забіў усіх 
хлопчыкаў у Віфлееме.



Але Ірад не мог 
нашкодзіць Божаму 
Сыну! Папярэджаны 
ў сне, Юзаф забраў 
Марыю і Езуса ў 
бяспечнае месца ў 
Егіпце.



Калі Ірад памёр, 
Юзаф прывёз 
Марыю і Езуса з 
Егіпта. 

Яны жылі ў мястэчку Назарэт, 
недалёка ад Галілейскага мора.



Нараджэнне Езуса

Гісторыя з Божага Слова, Бібліі,

знаходзіцца ў

Матфея 1-2, Лукі 1-2

“Уваход Тваіх слоў дае святло.” 
Псальма 119:130



Канец



Гэтая біблейская гісторыя распавядае пра нашага 
цудоўнага Бога, які стварыў нас і які хоча, каб вы Яго ведалі.

Бог ведае, што мы зрабілі дрэнныя ўчынкі, якія Ён называе 
грахом. Пакараннем за грэх з'яўляецца смерць, але Бог 
любіць вас так моцна, што паслаў свайго адзінага Сына, 

Езуса, памерці на крыжы і быць пакараным за вашыя грахі. 
Тады Ісус вярнуўся да жыцця і пайшоў дадому, у рай! Калі вы 

верыце ў Ісуса і папросіце Яго прабачыць вашыя грахі, 
Ён гэта зробіць! Ён прыйдзе і будзе жыць у вас цяпер, 

і вы будзеце жыць з Ім вечна.

Калі вы верыце, што гэта праўда, скажыце гэта Богу:
Дарагі Езу, я веру, што Ты Бог і стаў чалавекам, каб памерці 

за мае грахі, і цяпер Ты зноў жывеш. Калі ласка, увайдзі ў маё 
жыццё і прабач мае грахі, каб я мог цяпер мець новае жыццё і 

аднойчы пайсці быць з Табой назаўсёды. Дапамажы мне 
слухацца Цябе і жыць для Цябе, як Тваё дзіця. Амін.

Чытайце Біблію і размаўляйце з Богам кожны дзень! Яна 3:16
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