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Једном давно, Бог је 
послао арханђела  
Гаврила младој  
јеврејској дјевојци  
                   по имену  
                          Марија. 



Он јој је рекао: „Родићеш 
сина и надјенућеш му име 
Исус.  Он ће се звати  
     син Највишега.   
                      Он ће  
                          владати  
                            заувијек.” 



„Како то може  
бити?”  питала  
је зачуђено  
дјевојка.   
„Ја немам  
мужа”. 



Арханђео је рекао  
Марији да ће дијете  
доћи од Духа  
Светог и да  
неће имати  
људског  
оца. 



Арханђео је онда  
рекао Марији да  
је њена рођака  
Јелисавета  
трудна у  
старости. 



То је чудо такође.   
Ускоро послије,  
Марија је  
посјетила  
Јелисавету.   
Оне су се  
молиле Богу  
заједно. 



Марија је била 
заручена за  
човјека по  
имену  
Јосиф.   
Јосиф је  
био жалостан  
кад је чуо  
да Марија  
очекује бебу. 



Он је мислио  
да је неки други 
човјек отац. 



У сну, анђео Божији је рекао  
Јосифу да је његово дијете  
Син Божији.  Послије  
тога, Јосиф је помагао  
Марији око  
Христа. 



Јосиф је вјеровао и слушао Господа.  
Он је такође  
поштовао  
и законе  
 
 
 
        своје  
      земље. 



Због новог закона, који је  
наређивао попис  
становништва, … 



… он и Марија су  
морали отићи у  
његов родни град  
Витлејем. 



Марија је била 
спремна да 
 роди бебу. 



Али Јосиф 
 није могао наћи 
нигдје слободну 

собу за 
преноћиште. 



Све гостионице 
 су биле пуне. 



Јосиф је, на крају, пронашао 
 једну пећину.  Ту је 

 рођен Исус 
 Христос. 



Мајка га је положила у јасле, мјесто 
гдје се стављала храна 

 животињама. 



У непосредној близини, пастири су   
          чували своје стадо  
                               оваца. 



Божији анђео им се јавио и објавио  
              дивне вијести о  
                         рођењу. 



„Данас је у, Давидовом граду,  
рођен Спаситељ, Господ  
                      Христос. 



Наћи ћете Бебу како лежи  
                  у јаслама.” 



Изненада, још много свијетлих 
анђела се појавило, који  
                    су хвалили  
 
 
 
 
 
                                    Господа и  
                                  говорили: 



„Слава Богу на висинама  
и на земљи мир, међу  
                         људима  
 
 
 
 
 
                                       добра  
                                      воља.” 



Пастири су пожурили 
према пећини. 



Пошто су видјели малог Христа 
они су објавили свима које 

 су срели, шта су анђели 
 рекли за Христа. 



40 дана послије, 
 Јосиф и Марија су 

 малог Христа 
                   однијели у   
                 јерусалимски 
                 храм. 



Човјек по имену 
Симеон је узео 

 Христа на руке 
 и благословио,  

                  док је  
                 стари  
               Ана, …  



… још један  
служитељ 

Божији дао  
захвалност.  



Обоје су знали да 
 је Христос Син 

 Божији, обећани 
                Спаситељ. 
                 Јосиф је  
               жртвовао 
                двије  
               птице. 



Ово је урадио 
 зато што су, 
 по Божијем 

 закону, … 



… сиромашни људи то  
требали даровати  

Господу када 
                 им се роди 
                 дијете.  



Мало касније,  
једна звијезда  
која се  
појавила  
 
 
 

када се Христос  
родио, довела је 
мудраце са Истока  
у Јерусалим. 



„Гдје је  
рођен цар  
Јевреја?”   
 
 
 
 
„Ми желимо да му 
одамо поштовање?” 



Цар Ирод  
је чувши за 
мудраце, питао 
их да и њему 
кажу када  
Га нађу. 



„И ја желим  
да му одам 
поштовање 
такође”.  Али  
он је лагао.   
Он је желио  
да убије  
Христа. 



Звијезда је одвела 
мудраце до тачног  
         мјеста гдје  
             се родио   
             Христос. 



Они су му се 
поклонили и 
даровали га са  
      три поклона:  
              злато,  
           тамјан и  
           смирна. 



Анђео је упозорио  
мудраце да се не  
враћају истим  
путем.  Цар Ирод  
             је био  
 
 
 
 
 
                                            бијесан. 



У жељи да убије  
Христа, зли владар  
је наредио убиство  
    дјеце до двије  
            године  
 
 
 
 
 
                                         у Витлејему. 



Али Ирод није 
могао нанијети зло 

Сину Божијем!  
Упозорени у сну, 

Јосиф, Марија 
 и мали Христос 

  
 
 

          су побјегли  
          у Египат. 



Када је цар  
Ирод умро  
света  
 
 
 
 
 
 

породица се  
вратила из Египта. 



Рођење Христово 
 

Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Јеванђеље по Матеју 1-2,  
јеванђеље по Луки 1-2 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем 
предивном Богy који нас је створио и  

који жели да га упознамо. 
 

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је 
он назива гријехом.  Казна за гријех је смрт, 

али Бог те воли толико да је Сина свога 
јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради 
твојих гријехова.  Онда се Исус вратио из 

мртвих и отишао на Небо!  Ако ти вјерујеш  
у Исуса и замолиш Га да опрости твоје 

гријехове, Он ће то учинити.  Он ће доћи  
и живјети у теби сада, и ти ћеш  

живјет са Њим заувијек. 



Ако вјерујеш да је ово истина,  
реци ово Господу: 

 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си 

постао човјек који је умро за моје гријехове,  
и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у мој 

животи опрости моје гријехове, тако да ја 
могу имати нови живот сада, и једног дана  
ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да те 

слушам и живим за тебе као  
Твоје дијете.  Амин. 

 
Читај Библију и разговарај са  

Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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