БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС
ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ
ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА

От Лука свето Евангелие,
глава 2
ДВАНАДЕСЕТГОДИШНИЯТ
ИИСУС В ХРАМА

Предстоял голям празник в
Израил. Пасха! Много хора
от цялата страна тръгвали на
път. Всички искали да
празнуват Пасха в
Йерусалим. Многолюдно било
в тия дни по пътищата на
страната. Мъже, жени, деца
- всички вървели към
Йерусалим. Йосиф, Мария и
Иисус също тръгнали от
Назарет, където живеели
досега, за Йерусалим. Иисус
навършил дванадесет години
и можел вече спокойно да
пътешествува. Йосиф,
Мария и Иисус не тръгнали
сами: заедно с тях вървели
техните роднини и приятели.

Настроението на всички
било прекрасно и те през
целия път пеели песни,
съчинени някога от цар
Давид.
В Йерусалим Йосиф, Мария
и Иисус отседнали в една
къща. Заедно с останалите
евреи всеки ден ходели в
храма. Иисус не бил винаги
редом с Мария и Йосиф, но
те не се вълнували: Той
растял като много послушно
момче. Минали няколко дни.
Празникът завършил и
хората си тръгнали обратно
за вкъщи.

Йосиф и Мария потеглили
заедно с останалите. По пътя
те спокойно разговаряли с
приятелите си, защото
мислели, че Иисус върви след
тях с останалите деца.
Така минал денят, а когато
настъпила вечерта и всички
спрели за нощувка, Йосиф
попитал Мария: „Къде е все
пак Иисус?" Започнали да Го
търсят, но никъде не могли
да Го намерят. „Не сте ли
виждали нашия Иисус?" питали развълнуваните
Мария и Йосиф. Но никой не
знаел къде е Момчето. „Не Го
ли намерим тук, ще трябва
да се върнем в Йерусалим" казвали си Йосиф и Мария.

Дълго търсили те Иисуса и
като не Го открили, през
нощта тръгнали обратно за
Йерусалим. Мария и Йосиф
пристигнали в града рано
сутринта и веднага се
отправили към дома, където
били отседнали по време на
празниците. Но Иисус Го
нямало и там. Ужасно
изплашени и развълнувани,
те започнали да Го търсят из
многолюдните улици на
Йерусалим. На третия ден,
съвсем измъчени, дошли в
храма. Видели много хора.
Това били иерусалимските
свещеници, наредени в
кръг, а по средата на кръга
стоял Иисус.

Свещениците задавали на
Иисус най-трудни въпроси
за Бога, а Той им отговарял
с лекота. Всички Го слушали
и се удивлявали на разума
Му. „Откъде такова малко
Момче би могло да знае
такива сложни неща?" чудели се те.
Мария приближила към
Него и попитала: „Сине,
защо си останал тук? Ние Те
търсихме навсякъде и
ужасно се разтревожихме."
Иисус отговорил: „Защо е
трябвало да Ме търсите?

Нима не знаехте, че съм зает с
работите на Моя Баща, Който
живее на небето?"
Баща на Иисус бил Бог и
Иисус говорел с хората за
Бога. След това Иисус се
простил със свещениците и
заедно с Йосиф и Мария
тръгнал за вкъщи, за Назарет.
КРАЙ
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”ПРАВОСЛАВНО
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