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Много отдавна, Бог 
изпрати ангел Гавраил 
до една красива млада 
еврейска девойка  
                     на име  
                          Мария.   



Той и каза: “Ще имаш син  
и ще го наречеш Исус.   
Той ще бъде наречен  
Син на Всевишния.   
                     Той ще  
                        царува до  
                               вечни  
                              времена”. 



“Как ще стане това?”  
попита учуденото  
момиче, “Аз не съм  
омъжена още”.   
Ангелът каза  
на Мария, че  
детето ще  
дойде от Бог, 
 

а не чрез 
 

човешки баща. 



След това ангелът  
каза на Мария, че  
братовчедка и  
Елисавета  
беше  
бременна  
въпреки  
нейната  
старост. 



Това също беше чудо.   
Скоро след това,  
Мария посети  
Елисавета.   
Заедно те  
прославиха  
Бог. 



Мария беше сгодена  
за човек на име  
Йосиф.  Йосиф се  
натъжи, когато  
разбра, че  
Мария  
очаква бебе.   
Той помисли,  
че друг мъж  
беше бащата. 



На сън, Господен ангел каза 
на Йосиф, че детето беше 
Божия Син.  Йосиф  
трябваше да помогне  
на Мария да се грижи  
за Исус. 



Йосиф се довери  и покори на Бог.    
  Той също така се        покоряваше и   
     на законите на            страната си. 



Поради един нов закон, той и Мария  
  отидоха в родния        си град,   
  Витлеем, за да се           регистрират. 



 Мария беше  
 готова да роди  
 своето бебе.  Но  
          Йосиф не  
            можа… 



  … да намери   
  свободна стая  
      в никоя   
        гостилница   
         – всички  
          бяха заети. 



Най-накрая Йосиф откри една обор.   
                               Там се роди Бебето  
                                                   Исус. 



Майка Му Го положи в една ясла,  
       място,         където обикновено  
                             поставяха храната на  
                                                    живо- 
        тните. 



Наблизо, овчарите пазиха стадата си.  
Божият ангел им се яви  
                                  и  
                                  им  
                                  каза  
 
 
 
                                    чудесните  
                                      новини. 



“Днес, в Давидовия град се роди 
Спасителят, Който е 
                         Христос  
                            – Господ.   
 
 
 
                             Ще откриете  
                              бебето да лежи  
                                в една ясла.” 



Изведнъж, още много ангели  
се появиха, хвалещи Бог  
                      и пеещи: 



 “Слава на Бог във висините  
    и на Земята мир и  
               разбирателство  
 
 
 
 
 
                                    между  
                                    човеците”. 



Пастирите се втурнаха към 
обора.  След като видяха   
                 бебето, … 



… те разказаха на всеки, 
който срещнеха, какво 
ангелите им бяха казали за   
                            Исус. 



 След Четиридесет дни,    
 Йосиф и Мария  заведоха  
   Исус в храма в   
   Йерусалим. Там, 
   един човек на   
                име Симеон  
                прослави Бог за  
   Бебето, докато  
                възрастната  
                Анна, която  
                също … 



     … служеше на Бог, Му  
     благодари. И двамата  
   знаеха, че Исус  
   беше Божият  
   Син –    
   обещаният  
   Спасител.   
   Йосиф принесе 
   в жертва две  
   птички. 



      Това беше жертвата,              
                  която Божият  
                  закон  
                  изискваше от  
                  бедните хора,  
                  когато те  
                  представяха  
                  новородено  
                  дете пред  
                  Господ. 



По-късно, една  
специална звезда  
поведе Мъдреци  
от Изтока, към  
Ерусалим.  “Къде е  
Царят на Юдеите, 
 

Който трябва да се е 
родил?” попитаха те, 
“Искаме да Му  
се поклоним.” 



Цар Ирод чу за 
мъдреците.   
Притеснен, той  
ги помоли да му  
кажат кога те  
бяха разбрали  
за Исус. 



“И аз искам  
да Му се  
поклоня,”  
излъга ги  
Ирод.   
Всъщност,  
той искаше  
да убие  
Исус. 



Звездата заведе мъдреците точно до   
                  къщата, в която  
                  Мария и Йосиф  
                  живяха с малкото  
                                си дете. 



Коленичейки и покланяйки Му се,  
                   мъдреците  
                   принесоха на Исус  
                   дарове от злато и  
                               аромати. 



Бог предупреди  
мъдреците да се  
върнат вкъщи  
тайно.  Ирод се ядоса   
             много. 



Решен да унищожи  
Исус, нечестивият  
владетел уби всички  
малки деца във    
             Витлеем. 



Но Ирод не успя да 
нарани Божия Син!   
   Предупреден на  
         сън, Йосиф  
         заведе Мария  
             и Исус до  
                      Египет,  
 
 
      за да са в  
      безопасност. 



Когато Ирод  
умря, Йосиф  
се завърна от  
Египет  
с 
 
 
Мария и  
Исус.  Те живяха  
в малкото градче Назарет,  
близо до Галилейското езеро. 



Раждането на Исус 
 

е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в 
 

Maтeй 1-2, Лукa 1-2 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.  
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях.  Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове.  След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето!  Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 
направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 

сега, и вие ще живеете с Него завинаги. 



Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  
 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана 
човек, за да умреш за моите грехове, и че сега Си 

жив отново.  Моля Те, влез в моя живот и ми 
прости греховете, така че и аз да мога да имам 

нов живот сега, и един ден да бъда с теб 
завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да 

живея за Теб като Твое дете.  
 

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  
Йоан 3:16 
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