БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ

От Лука свето Евангелие,
глава 1
КАКВО РАЗКАЗАЛ АНГЕЛ
ГАВРИИЛ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

В Израил живеел свещеникът
Захария. Той бил вече стар, а и
жена му Елисавета била
възрастна. И двамата вярно
служели на Господа. Едно само
ги огорчавало: нямали си деца.
Те често молели Бога да им
подари дете, но годините
минавали, а те все нямали и
нямали деца.
Веднъж Захария тръгнал за
Йерусалим. Там, в храма,
трябвало да принесе жертва
пред олтара на Господа. Когато
Захария влязъл в храма, портите
се затворили и всички други
хора останали на улицата, за да
чакат свещеника. Захария щял
сам да принесе жертвата и да се
помоли.

Изведнъж Захария видял, че до
олтара стои Ангел. „Не се бой,
Захария - казал Ангелът. Твоите молитви са чути. Скоро
жена ти ще роди момченце. Ще
го наречете Йоан. Вашето дете
ще стане служител на Господа.
Но най-важното е това, че твоят
син ще говори на хората
истината за Иисуса Христа."
Захария слушал Ангела и не му
вярвал. „И аз, и моята жена сме
много стари, за да имаме деца" възразявал свещеникът. „Аз,
Ангел Гавриил - продължил
Ангелът, - стоя винаги редом с
Бога и Господ ме изпрати при
теб. Но ти не вярваш на моите
думи. За наказание ще онемееш
и повече никога не ще
проговориш." Казал това Ангелът
и изчезнал.

Захария останал сам в храма.
„Трябва да изляза при хората помислил си той. - Навярно е
минало много време и всички
отдавна ме чакат." Захария
отворил портите, излязъл навън.
Вдигнал ръце към небето и
отворил уста, за да говори, но...
не можел. Бил онемял. „Какво
става с този свещеник?" - питали
се хората. - Навярно е видял
някого в храма." Като постояли
малко, те започнали да се
разотиват, а Захария отново
влязъл в храма.
След няколко дни, като се
върнал у дома при жена си,
Захария взел лист и молив и
описал всичко, което му се
случило.

Елисавета го прочела и много се
зарадвала. Тя била щастлива и
започнала да благодари на Бога.
Знаела, че ще има дете, а сега
повярвал и Захария.
В град Назарет живеела девойка
на име Мария. Тя произхождала
от рода на Давид, който някога,
много отдавна, царувал в
Израил. Ала сега семейството на
Мария било много бедно.
Веднъж, когато Мария била
вкъщи сама, пред нея се
изправил Ангел Гавриил. Мария
се изплашила, но той казал: „Не
се бой, Господ е избрал теб
измежду другите жени. Ти ще
родиш дете, то ще бъде Син на
Господа и неговото име ще е
Иисус Христос."

„Но как ще имам дете, когато не
съм омъжена? - попитала Мария.
„Бог ще се погрижи за това казал Гавриил. - Старата
Елисавета също ще роди син."
„Всички дела на Господа са
чудни и прекрасни" - отговорила
почтително Мария и Ангелът
изчезнал. „Трябва по-скоро да
отида у Елисавета, тя е толкова
стара и все пак ще има дете. Бог
е чул молитвите й" - мислела си
Мария, като се стягала за път.
След дълго пътуване Мария
пристигнала в дома на Захария
и Елисавета. Щом я видяла,
старата жена възкликнала: „Ето,
идва майката на моя Господ!"
Бог разказал на Елисавета, че
Мария ще роди Иисуса.

Мария също била щастлива: „Бог
ме е избрал измежду всички
жени. Аз ще родя Син, Той ще
направи всички хора щастливи!"
Като поживяла малко у
Елисавета, Мария си тръгнала за
Назарет. Там за нея се грижел
праведният Йосиф, който също
бил от рода и дома Давидов.
След известно време Елисавета
родила син. И тя, и Захария били
много щастливи. Радостта им се
помрачавала само от това, че
Захария бил ням.
Съседките дошли, за да видят
детето. „Как ще го наречете?" питали те Елисавета.

Захария знаел как да нарече
момчето. И тъй като не можел да
говори, той написал: „Йоан".
Станало чудо. Щом написал
името на сина си, Захария
изведнъж проговорил.
Безкрайно щастлив, той запял
молитва на благодарност към
Бога. Почтително слушали
жените молитвата на Захария, а
той им разказал, че скоро ще се
роди Иисус -нашият Спасител.
КРАЙ

ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА
”ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ”

