
„Марија му рече: ‚Еве ја 
Господовата слугинка, нека ми 

биде според 
твојот 
збор!”’

Лука 1:38

„А во шестиот 
месец, Бог го 

испрати ангелот 
Гавриел во 
галилејскиот град, 
по име Назарет.”

Лука 1:26

„И ете, к’            е зачнеш и 
к’            е родиш 

Син, и к’            е 
Му го дадеш 
името Исус.”

Лука 1:31

„Тој к’            е биде голем 
и к’            е се нарече 
Син на Сивишниот.”

Лука 1:32

„Тогаш ангелот и 
рече: „Не бој се 
Марија, зашто си 
нашла милост пред 
Бога.”

Лука 1:30

„Така и Јосиф отиде... 
во Витлеем, зашто беше 
од Давидовиот дом... 
да се запише со 
Марија... која беше 
бремена.”

Лука 2:4-5

„И сите 
одеа за 

да се запишат, 
секој во својот 
град.”

Лука 2:3

„А во она време излезе 
заповед од 
царот Август 
за попис на 
сите жители.”

Лука 2:1

„А кога беа 
таму 
- и дојде време да 
роди.”

Лука 2:6

„А во тој ист 
крај пастири 
нок’            еваа под ведро 
небо, чувајк’            и го 
своето стадо.”

Лука 2:8

„Господов ангел 
им пристапи и 
Господовата слава 
ги осветли, па се 
уплашија многу.”

Лука 2:9

„И го роди својот Син, 
првенец, па Го 
пови и Го положи во 
јасли, зашто за нив 
немаше место во 
гостилницата.”

Лука 2:7

„Ангелот пак им рече: 
„Не бојте се, зашто, 
еве, ви најавувам 
добра вест, голема 
радост, која к’            е биде 
за сите народи.”

Лука 2:10

„И ова ви е 
знак: к’            е најдете 
Младенче повиено, 
како лежи во јасли!”

Лука 2:12

„И одеднаш... множество 
небесно воинство... Го 
фалеше Бога... : „Слава 
на Бога во висините и 
на земјата мир, во 
луг’ ето добра волја!””

Лука 2:13-14

„Зашто денес ви 
се роди Спасител, 
во Давидовиот 
град, Кој е Христос 
Господ.”

Лука 2:11

„И брзајк’            и дојдоа и 
ги најдоа: Марија 
и Јосифа, и 
Детенцето како 
лежи во јаслите.”

Лука 2:16

„А кога Исус се роди 
во Витлеем... ете, 
мудреци од исток 
пристигнаа во 
Ерусалим.”

Матеј 2:1

„И кога ја видоа 
ѕвездата, се 
зарадуваа со многу 
голема радост.”

Лука 2:10

„И пастирите 
се вратија, славејк’             и 
Го и фалејк’            и Го Бога, 
за се’  што чуја и 
видоа... ”

Лука 2:20

„го видоа Детето... 
и паднаа ничкум и 
Му се поклонија.”

Матеј 2:11

„Зашто, ни се роди Дете, 
Син ни се даде... Името к’            е Му 

биде:... Кнез 
на Мирот.”

Исаија 9:6

„Бог толку го засака 
светот, што Го 
даде Својот 
Единороден Син... 
секој, кој верува во  
Него, да не загине, туку да има 
вечен живот.”  Јован 3:16

„... и Му принесоа 
дарови: злато, 
темјан и смирна.”

Матеј 2:11
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„Да Му благодариме на Бог за 
Неговиот неискажан дар!”
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