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Labai seniai Dievas atsiuntė angelą 
Gabrielių pas mielą mergelę žydaitę 
vardu Marija. Angelas jai pasakė: 
„Tu turėsi sūnų ir pavadinsi 
Jį Jėzumi. Jis vadinsis 
Aukščiausiojo Sūnus. Jis 

karaliaus 
amžinai.”



Marija paklausė: „Kaip tai įvyks, 
jeigu aš nepažįstu vyro?”  Angelas 
pasakė Marijai, kad jos vaiko 
tėvas bus Dievas, ne žmogus.



Paskui angelas pasakė 
Marijai, kad jos giminaitė 
Elzbieta pradėjo sūnų 
senatvėje. Tai taip pat 
buvo stebuklas. 
Netrukus Marija 
aplankė Elzbietą. 
Jos kartu šlovino 
Dievą.



Marija buvo susižadėjusi 
su Juozapu. Jis nuliūdo 
sužinojęs, kad Marija 
laukiasi kūdikio. Jis 
manė, kad tėvas 
buvo kitas vyras.



Dievo angelas sapne pasakė 
Juozapui, kad šis vaikas yra 
Dievo Sūnus. Juozapas 
turėjo padėti Marijai 
rūpintis Jėzumi.



Juozapas patikėjo ir pakluso Dievui. Jis pakluso ir savo 
šalies įstatymams. Išleidus naują įstatymą, jis su Marija 
iškeliavo į savo gimtąjį 
miestą Betliejų, 
kad sumokėtų 
mokesčius.



Marijai atėjo 
laikas gimdyti. Tačiau 
Juozapas niekur nerado 
pastogės. Visos užeigos 

buvo pilnos.



Galų gale Juozapas surado tvartą. Ten ir gimė 
kūdikėlis Jėzus. Jo motina paguldė jį ėdžiose, kur 

būdavo dedamas pašaras
gyvuliams.



Netoliese piemenys saugojo savo bandą. Dievo angelas 
pasirodė jiems ir pranešė nuostabią 

naujieną.



„Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Kristus. Jūs rasite kūdikį, 

paguldytą ėdžiose.”



Ūmai atsirado daugiau angelų, jie garbino Dievą 
ir giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje ramybė jo mylimiems 

žmonėms.”



Piemenys nuskubėjo į tvartą. Pamatę 
Kūdikį, jie visiems pasakė, ką angelai 
sakė apie Jėzų. 



Praėjus
keturiasdešimčiai 
dienų Juozapas ir 
Marija atnešė 
Jėzų į šventyklą 
Jeruzalėje. Ten
žmogus, vardu
Simeonas, šlovino 
Dievą už Kūdikį, 
o senutė Ona, 
tarnaujanti 
Viešpačiui, 
dėkojo Jam.



Jie abu žinojo, kad 
Jėzus buvo Dievo 
Sūnus, pažadėtasis 
Gelbėtojas. 
Juozapas paaukojo 
du paukštelius. Tai 
buvo Dievo 
Įstatyme nustatyta 
auka neturtingiems 
žmonėms, 
pašvenčiantiems 
naujagimį 
Viešpačiui.



Po kurio laiko 
ypatinga žvaigždė 
atvedė išminčius iš 
Rytų šalies į 
Jeruzalę. 

Jie klausė: „Kur yra 
gimusis žydų karalius? 
Mes atvykome jo 
pagarbinti.”



Karalius Erodas 
išgirdo apie išminčius. 
Sunerimęs jis prašė 
išminčių pasakyti, kur 
šie rado Jėzų. „Ir aš 
noriu pagarbinti Jį,” -
sakė Erodas.



Žvaigždė nuvedė išminčius 
į vietą, kur gyveno Marija, 
Juozapas ir kūdikis Jėzus. 
Atsiklaupę keliautojai davė 
Jėzui brangių dovanų: aukso 

ir kvepalų.



Dievas įspėjo išminčius 
nebegrįžti pas Erodą. Šis 
įtūžo ir, pasiryžęs sunaikinti 
Jėzų, išžudė visus mažus 
berniukus Betliejuje.



Tačiau Erodas 
nepakenkė Dievo 
Sūnui! Sapne įspėtas 
Juozapas su Marija ir 
Jėzumi pasitraukė į 
Egiptą.



Kai Erodas mirė 
Juozapas su Marija ir Jėzumi 
grįžo iš Egipto. Jie gyveno mažame 
Nazareto miestelyje prie Galilėjos ežero.



Jėzaus gimimas

Istorija iš Dievo žodžio, Biblijos,

užrašyta

Evangelija pagal Matą 1-2, 
Evangelija pagal Luką 1-2

„Tavo žodžių aiškinimas apšviečia.”
Psalmė 119, 130



Pabaiga



Ši Biblijos istorija pasakoja apie nuostabų Dievą, 
kuris mus sukūrė ir nori, kad tu Jį pažintum.

Dievas žino, kad mes padarėme blogų dalykų, kuriuos Jis 
vadina nuodėme. Bausmė už nuodėmę yra mirtis, bet Dievas 

taip myli tave, kad atsiuntė savo vienintelį Sūnų Jėzų mirti ant 
Kryžiaus, Jis buvo nubaustas už tavo nuodėmes. Paskui Jėzus 

prisikėlė iš numirusių ir sugrįžo namo į Dangų! Jeigu tikėsi į Jėzų 
ir paprašysi atleisti tavo nuodėmes, Jis tau atleis! Jis ateis, 

apsigyvens tavyje, ir tu gyvensi su Juo amžinai.

Jeigu tiki, kad tai tiesa, pasakyk Dievui:
Brangusis Jėzau, aš tikiu, kad tu esi Dievas ir tapai žmogumi, 

kad mirtum už mano nuodėmes, o dabar vėl esi gyvas. Prašau ateiti 
į mano gyvenimą ir atleisti man nuodėmes, kad gyvenčiau naują 
gyvenimą ir vieną dieną iškeliaučiau gyventi su tavimi amžinai. 

Padėk man klausyti Tavęs ir būti Tavo vaiku. Amen.

Skaityk Bibliją ir kasdien kalbėk su Dievu! 
Evangelija pagal Joną 3, 16
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