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Колись давно Бог послав  
ангола Гавриїла до  
приємної молодої  
Юдейської дівчини  
 на ім’я    Марія. Він  
                      сказав їй:  
                            “Ось ти в  
                              утробі … 



… зачнеш, і Сина породиш,  
і даси Йому ймення Ісус.   
Він же буде Великий і  
Сином Всевишнього  
                    званий...  
                          І повік  
                             царюватиме. 



“Як же станеться це,  
коли мужа не знаю?” 
 – запитала здивована 
дівчина.  Ангол  
сказав Марії,  
що дитина  
прийде від  
Бога.    
 

Людського  
 батька      не буде. 



Потім ангол сказав  
Марії, що її  
двоюрідна  
сестра  
Єлисавета  
також  
матиме  
дитину  
у своєму  
 

старому віці. 



Це також було  
чудом.  Скоро  
після того  
Марія  
відвідала  
Єлисавету.   
Вони разом  
прославили  
Бога.  



Марія була заручена          з чоловіком  
         на ім’я Йосип.               Йосип був  
зажурений, коли  
дізнався, що  
Марія чекає  
дитини.  Він  
думав, що  
батьком  
був якийсь  
інший чоловік.  



Уві сні Божий ангол сказав Йосипу, 
що ця дитина була Божим  
Сином.  Йосип мав  
допомагати Марії  
доглядати за  
Ісусом.  



Йосип довіряв і корився Богу.  Він   
      також корився        законам своєї  
       країни.  Через           новий закон 
він і Марія  
 
 
пішли до  
місця свого  
народження,  
Віфлеєму, для  
перепису населення.  



Марія 
була 
готова 
народити 
дитину. 



Але Йосип не  
міг ніде знайти 
кімнати.  Усі  
       заїзди були         
          повні.  



 Нарешті Йосип знайшов хлів.  Там і  
                              народилося немовля  
                                                           Ісус. 



Його мати поклала Його у ясла, в які 
       звичайно клали їжу  
                                               для худоби.  



Поблизу пастухи охороняли свої 
поснулі стада.  Їм явився  
               Божий ангол і  
                          розповів  
                                   про  
 
 
 
                                      чудову  
                                     новину.  



“Сьогодні в Давидовім місті  
          народився для вас  
            Спаситель, Який  
                         є Христос 
 

                               Господь...  
 
 

                                   Дитину  
                                  сповиту ви  
                                   знайдете,  
          що в яслах лежить.” 



Раптом з’явилося багато яскравих 
анголів, які хвалили Бога,  
              кажучи: “Слава  
 
 
 
 
                               Богу на  
                                висоті, і на  
                                 землі мир, у  
             людях добра воля!”  



Пастухи поквапились до хліву. 
Побачивши Немовля, вони розповіли  
               усім, кого бачили, що анголи 
                                сказали про Ісуса.  



 Через Сорок днів Йосип  
          і Марія принесли  
                Ісуса до храму  
                   в Єрусалимі.  
                Там чоловік  
                на ім’я Семен  
               прославив Бога  
               за Немовля,  
               поки інша слуга  
               Господня, … 



                … стара Анна,  
          віддавала подяку.   
                       Обоє вони  
                        знали, що  
                              Ісус то  
                     Божий Син,  
                          обіцяний 
                Спаситель.   
                  Йосип приніс  
                у жертву  
               двох птахів.  



        Це була пожертва,  
               яку, за Божим  
               законом, бідні  
                люди повинні  
                           робити,  
                      коли вони  
                      приносять  
                       новонаро- 
                джену дитину  
                до Господа.  



Трохи пізніше  
особлива зірка  
привела  
мудреців  
 
 
 
зі східньої країни  
до Єрусалиму.  



“Де народжений  
Цар Юдейський? – 
запитали  
 
 
 
 
вони, - ми прибули 
поклонитись Йому.”  



Цар Ірод почув 
про мудреців.  
Стурбований,  
він попросив їх 
сказати, де вони 
знайдуть Ісуса. 



“... щоб і я міг піти 
й поклонитись 
Йому”, - сказав 
Ірод.  Але він 
брехав.  Ірод  
хотів убити  
Ісуса.  



Зірка привела мудреців точно   
        до дому, де Марія  
        й Йосип жили з  
        Немовлям Ісусом. 



Ставши на коліна у пошані,  
           подорожуючі дали  
           Ісусу багаті дари  
           золота й пахощів.  



Бог попередив  
мудреців, щоб вони  
повернулися додому  
таємно.  Ірод був  
               розлючений. 



Маючи намір  
знищити Ісуса,  
лихий правитель  
вбив усіх немовлят у  
                Віфлеємі. 



        Але Ірод не міг   
        зашкодити  
        Божому Сину!   
        Попереджений  
        уві сні, Йосип  
          забрав Марію  
 
 
 

              та Ісуса  
         до Єгипту.  



Коли Ірод  
помер, Йосип  
привів Марію  
та  
 
 
 
Ісуса з  
Єгипту назад.  Вони  
жили у маленькому місті  
Назареті, біля Галілейського моря.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Народження Ісуса 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Матвія, голови 1-2; 
Луки, голови 1-2 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про 
чудового Бога, Який створив нас і бажає, 

щоб ми Його знали.  
Бог знає, що ми робили недобрі речі, які 

Він зве гріхом.  Покаранням за гріх є 
смерть, але Бог любить тебе так сильно, 

що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, 
померти на хресті й бути покараному за 

твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти 
віриш у Ісуса і попросиш Його простити 
твої гріхи, Він це зробить!  Він прийде й 

тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш 
разом з Ним.  



Якщо ти віриш, що це правда, скажи 
Богу: “Дорогий Ісусе,  

я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, 
щоб померти за мої гріхи, щоб я тепер міг 
мати нове життя і одного дня пішов бути з 

Тобою назавжди.  Допоможи мені 
слухатися Тебе і жити для Тебе як Твоя 

дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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