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Какъв би бил света, ако всеки своите дела с непринуденост и великодушие? Ако всички се 
обичаме, ако сме верни приятели – ще е много хубаво да се живее сред хората… Но не е така. Имаме 
моменти на радост, имаме моменти на тъга, на разочарование и умора. Трудностите не липсват, 
но ние трябва да сме силни. Трябва да отворим очите си и да познаем света, хората… Въпроса е как 
да го направим? 

 
За да си отговорят на този въпрос, 

учениците на Исус винаги са си припомняли 
големи събития от историята на спасението. 
Това можем да направим и ние! В Библията, в 
книгата на Божия народ са всички отговори. 
Бог винаги е бил снизходителен към човеците, 
винаги им е бил верен. Неговата любов е по – 
голяма и по – силна от греха на човеците.  

 
* Създаване на Земята = Бог създава 

живота! => създава Земята, Морето, Слънцето, 
Месечината и Звездите на небето, Растенията 
и Животните. После създава човека и в 
деятелните му ръце поставя всемира. Но Адам 
и Ева, първите човеци, се възпротивяват на 
Бога и извършват първия грях, първородния 
грях, който поставя началото на нашата 
история. (А ние за символ на греха кое 
приемаме? – Змията.) Оттогава страдание, 
смърт и толкова много злини се появяват на 
света, хората изневеряват на обичта на Бога.  

 
Въпреки това, Бог не ни изоставя, желае да ни помогне. За да обедини хората в 

Своята любов, още отначало, Бог Отец е мислел за Исус, Спасителят на света.  

 
 

 
 

ММооллииттвваа::    

Колко скъпоценни са Твоите дарове, Господи. 
Всичко ни говори за Тебе и за Твоята обич към нас. 
Ти, Господи, си Бог верен. 

Ти си създал Слънцето и Луната, животните и полето,  
птиците в небето и рибите в морето. 
Ти, Господи, си Бог верен. 

По Твой образ и подобие Ти ни създаде,  
и ни даде мисълта да мислим, радостта да обичаме, желанието да творим 
Ти, Господи, си Бог верен. 

Ти си направил съюз с Твоя народ. Много пъти чрез пророците 
Ти известяваше идването на Спасителя. 
Верен на Своите обещания, Ти изпрати Исус,  
най-големия дар на Твоята любов. 
Ти, Господи, си Бог верен. 

 


