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ЗЗАА  ННААСС  ССЕЕ  РРААЖЖДДАА  ССППААССИИТТЕЕЛЛЯЯТТ  ––  1111..1122..22001111ГГ..  
 

- Защо празнуваме Коледа?  

- Това е празник на Светлината!  
 

В КОЯ ЕПОХА Е РОДЕН ИСУС:  

Римската империя обхващала голяма част 
от познатата Земя, Римския император се 
наричал Отавиян. Той царувал от 29 

година преди Христа до 14 години след 

раждането на Христа. Народът го почитал като Бог и го наричал Цезар Август. Империята 
била разделена на доста обширни райони. В Палестина царувал Ирод. Той бил цар, приятел 

и съюзник на императора на Рим. Със старостта си той ставал все по – жесток.  

 

Кой е разказвал на първите ученици за раждането на Исус? Те не са били във Витлеем! 

Учениците и първите християни, осветлени от Светия дух, размишлявали с радост върху 

тайните на рождението на Спасителя. Да се опитаме да правим и ние като тях. Събираме се 
в църквата със свещеника и с другите братя християни. Също и вкъщи, около пещерата, в 
училище с приятелите и катехиста можем да познаем тайната на Исус, който се ражда за 
нас. Придружава ни Евангелието според Лука и Евангелието според Матей. (Лк. 2, 1-7) 

 

 

Ела да ни освободиш, Господи, Боже на всемира. (Стани, Господи, Боже нас, да светне Твоето 

лице и ние ще бъдем спасени. Пс. 80) 

 

Познаваш ли Исус? 

 

Исус се ражда в:     Исус се ражда по времето на цар:  

○ Гърция      ○ Артур 

○ Египет      ○ Таркиний 

○ Палестина      ○ Ирод 

 

Исус е представен в храма в:    Когато се роди Исус, император е бил: 

○ Рим       ○ Тиберий 

○ Йерусалим      ○ Август 
○ Атина      ○ Нерон 

 

Родителите на Исус са били:  

○ Римляни 

○ Араби 

○ Евреи 

 

 

За нас се ражда Спасителят: В онези дни една заповед на …………….………….…………. 

наредила да се направи ………………………… на цялата земя. Всички отивали да се 
запишат, всеки в своя град. …………………., който бил от ………………………….. дом, 

от града ………………….…. и от Галилея, слезнал в …………………... в града на Давид, 

наречен …………………, за да се запише с Мария, своята жена, която била непразна. 
Докато се намирали на онова място, завършили дните за нейното раждане. Тя дала 
на светлината своя първороден ……….......…, повила го в пелени и го поставила в 
…………....., защото за тях нямало ……………………………………………........ (Лк. 2, 1-7)  


