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Моля те,
татко.

Хей, Тони, Нели!
Какво става?

Точно така! Найважната история от
най-важната книга –
Библията, Божията
книга.
История от
Библията?
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Ти обеща да
ни разкажеш найважната история на
света, помниш ли?

Не просто
една история от
Библията. Това е
историята на
Откъде
цялата Библия – знаем, че
Божият план за Библията
човечеството. е Божията
книга?

9/30/21 10:42 AM

Той е употребил 40 различни души,
Тони. Те са писали Библията в
продължение на 1500 години. Така
Ама Бог
тя се състои от 66 книги, които
не пише съвършено се допълват. Единствено
книги,
Бог може да направи такава книга.
нали?
А Бог как
изглежда?

Той се грижи за нас и ни помага, когато
поискаме помощ. Бог е свят и чист. Не
можеш да го видиш, но той ни вижда и знае
всичко. И може всичко. Оставете татко ви
да ви разкаже историята и ще видите.
Много отдавна Бог създаде
света и всичко останало. После
той направи и една градина, която
нарече Едем, и я нареди за едно
много специално същество там.

Това сме
ние!
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Сътворението –
Адам и Ева
Библейски цитат: Битие, глава 1 и 2

Бог каза: „Да направим човека по наш
образ, на нас да прилича”. И Господ Бог
оформи тялото на човека от калта на
земята и вдъхна в него дъх на живот. И
човекът стана жива душа.
„От кал?”
„Да, Тони. Бог може всичко!”
И после Бог каза: „Не е добре човекът
да бъде сам. Ще му създам подходящ
другар, който да му помага”. И така Господ
Бог направи Адам да заспи дълбок сън.
И взе едно от ребрата на човека и от него
направи жената.
Бог доведе жената, Ева, при Адам за
негова съпруга.
В средата на градината Бог постави
дървото на живота и дървото за
познаване на доброто и злото. И Господ
Бог предупреди човека: „От всеки плод
в градината свободно можеш да ядеш
освен от плода на дървото за познаване
на доброто и злото. Ако ядеш от този
плод, непременно ще умреш”.
Адам и Ева заживяха в градината и бяха
много щастливи: бяха близко до Бога
и се радваха да са около него. Един
ден обаче...
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Адам и Ева съгрешават
Библейски цитат: Битие, глава 3

Сатана, врагът на Бога, се преоблече като змия.
Той не искаше Адам и Ева да бъдат с Бога и да му се
покоряват.
Змията попита жената: „Бог наистина ли каза, че
не трябва да ядете от всички плодове в градината?”
Ева му отговори: „Единствено от дървото в
центъра на градината не ни е позволено да ядем.
Бог каза, че не трябва да ядем от него, нито да го
докосваме – иначе ще умрем”.
„Няма да умрете!”, просъска змията. „Ще
станете като Бога”.
И жената повярва. Плодът изглеждаше
толкова пресен и вкусен, а и щеше да я
направи по-мъдра! И така тя ...
„НЕДЕЙ! Не яж от плода, Ева!”
„Добър съвет, Тони! Но тя яде,
Адам също яде”.
И изведнъж те се уплашиха – скриха се от
Бога, когато той влезе в градината. Те съгрешиха,
като решиха да не послушат Бога. Така Той
трябваше да ги изгони от Едемската градина.
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Да ги изгони?
Бог вече не ги ли
обичаше?
Аз нямаше да
слушам Сатана!

Те видяха ли
пак Бога?
Хей, спокойно! Бог все още ги
обичаше. Той обаче мрази греха.
Именно грехът ни отделя от
Бога.
Ами тогава
Бог защо
постави дървото
в градината?
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Бог обичаше Адам
и Ева. Той искаше
те да имат право
на избор, сами да
могат да изберат
да обичат Бога и
да го слушат.
Адам и Ева обаче
не знаеха колко
ужасно ще бъде
това разделяне
от Бога.

И понеже хората
избраха да съгрешат,
всички, които се
родиха след тях,
също бяха грешни и
отделени от Бога.

Искаш да кажеш,
че заради Адам и Ева
не можем да бъдем с
Бога? Не е честно!
Не единствено заради тях.
Всички ние съгрешихме, като
вършихме лоши неща. Бог обаче
имаше чудесен план, с който да
ни върне при себе си. Просто му
трябваше един съвършен човек,
който да умре заради нашите
грехове.
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Когато всичко си
дойде на мястото, Бог
приложи своя план
в действие. Нещата
започнаха от едно бебе!
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Исус Христос се роди
Библейски цитат: Матей, глава 1; Лука, глава 2

Бог даде на Мария собствения си Син – като бебе, а
избра Йосиф да помага на Мария да се грижи за него. И
понеже бе Божият Син, бебето се роди без грях.
Ангел от Господа се яви на Йосиф насън.
И ангелът каза: „Мария ще роди син, а ти го кръсти
Исус, понеже той ще спаси хората от греховете им”
(„Исус” означава „Господ спасява”).
Точно преди бебето да се роди, Йосиф и Мария
трябваше да идат до Витлеем.
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Докато бяха там, Мария роди първото си дете,
момче.
Бог изпрати ангели да кажат на хората за раждането
на неговия Син. Те дойдоха да видят това невероятно
събитие: Божият Син се е родил като малко бебе!
„Исус израсна като вас, деца”.
„Татко, а той ходил ли е на училище? И играел ли си
е с децата?”
„Да, Тони. Но и е слушал родителите си,
бил е покорен и на истинския си
Баща, Бог. И никога в нищо не
съгреши!”
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Исус Христос – Учителят

Библейски цитат: Лука, глава 2; Матей, глава 22; Йоан, глава 3

Когато е на 12 години, Исус е в Ерусалим с
учителите.
Той бе в храма, където обсъждаше сложни
въпроси с духовниците. И всички, които го
слушаха, се учудиха на неговите разсъждения и
отговорите му.
Исус растеше на ръст и в мъдрост и бе обичан
от Бога и от всички, които го познаваха.
Когато стана на 30 г., Исус започна да проповядва
и поучава. Той поучава, че Бог се интересува как
мислят и какво правят хората. Исус каза: „Трябва
да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце,
с цялата си душа и с целия си ум. Това е първата
и най-голяма заповед. И втората също толкова
важна е: „Обичай съседа си както себе си”.
Исус разказваше за Божия чуден план Бог да ни
върне пак при себе си.
Той каза: „Бог толкова обикна света, че даде
единствения си Син, за да може всеки, който вярва
в него, да не загине, но да има вечен живот”.
„Тате, аз вярвам в Исус!”
„Чудесно, Нели!”
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Исус Христос –
Изцелителят

Библейски цитат: Матей, глава 4 и 9

Исус помогна на хората да видят
какъв е Бог, показа им, че Бог ги
обича. Един път го направи, като
излекува всички видове болести.
Скоро след това болните
започнаха да прииждат, за да
бъдат изцелени. И каквато и да
беше тяхната болест или болка, или
ако бяха обладани от демони, или
са епилептици, или парализирани –
Исус излекува всички.

Веднъж един управник падна на
колене пред Исус.
„Дъщеря ми току-що
умря”, каза той, „но ти
можеш да я върнеш
към живота, само ако
дойдеш и положиш
ръката си на нея”.

Исус го последва.
Отиде в дома му,
хвана момичето за
ръка и тя се изправи!
„Брей! Исус наистина
е лекувал хората, така ли,
тате?”
„Да, Тони, и лекува
и днес. Нищо не е
непосилно за него!”
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Исус Христос – Чудотворецът
Библейски цитат: Матей, глава 14; Йоан, глава 6

„Исус извърши и други чудни и невероятни неща:
усмирява бурите и ходи по вода!”
„Сигурно е било много вълнуващо!”
„Така е, Тони. Веднъж повече от 5000 души
последвали Исус на едно усамотено място. Учениците
му поискали да отпратят гладните хора, за да си купят
храна, понеже ставало късно”.
Исус отговори: „Няма нужда – вие ги нахранете”.
Андрей заговори: „Има едно момче тук с пет
ечемичени пити и две риби! Каква полза обаче за
толкова голяма тълпа хора?”
Исус взе питите, благодари на Бога и ги раздаде
на хората. След това стори същото и с рибата. И
всички хора ядоха и се наситиха!
„Сега съберете остатъците”, каза Исус на
учениците си, „за да не хвърляме нищо”.
В началото имат едва 5 хляба, но накрая пълнят
дванадесет кошници с къшеи хляб, които хората не
са успели да изядат!
„Имало е повече остатъци в края отколкото
храната, която са имали в началото?”
„Точно така, Нели. Исус ги учи, че Бог
може да снабди всяка тяхна нужда.
Той ще стори същото и за нас,
когато го помолим”.
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Исус Христос и децата
Библейски цитат: Матей, глава 19; Марк, глава 10

„Исус показа на хората, че Бог обича децата. Той
лекува хората, позволява им да му помогнат (като
малкото момче с храната) и дори възкресява мъртвите!”
Няколко деца бяха доведени при Исус, за да им
положи ръце и да се помоли за тях. Учениците казаха
на хората да не притесняват Исус.
Но когато видя какво става, Исус каза: „Оставете
децата да дойдат при мене. Не ги спирайте!
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Който няма вяра като тяхната, няма да влезе в
Божието царство”. И после гушна децата, положи
ръце на тях и ги благослови.
„Искам и мене Исус да ме благослови!”
„Възможно е, Тони. Исус е същият и днес и също
толкова много обича децата”.
„Да, но не всички хора са го харесвали. Делата му и
поученията му са ядосвали религиозните водачи – много
са завиждали, че хората го харесват. И затова решили да
се отърват от него”.
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Арестуването и съдебният
процес на Исус Христос
Библейски цитат: Лука, глава 22; Йоан, глава 19

„Една нощ, докато Исус разговаря с приятелите си,
религиозните водачи изпращат тълпа хора с тояги и
мечове да го хванат.
Учениците възкликнаха: „Господи, ще се бием
ли? Донесли сме си мечовете!” И един от тях
посегна към един слуга и му отсече дясното ухо.
Но Исус каза: „Не се противопоставяйте повече”.
И той докосна
болното място, където
бе ухото на
човека, и го излекува.
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„Исус излекува един от враговете си?”
„Да, Нели. Исус обича всички хора”.
Тълпата хваща Исус и го арестува. Отвеждат го при
управника на областта, Пилат, и завеждат съдебно
дело срещу Исус. Войниците го бият, слагат тръни
на главата му и му се подиграват. След това Пилат
говори пред хората.
„Ще ви изведа Исус и ще ви го предам, но ясно
разберете: според мене той е невинен”.
„Да се маха”, крещят хората. „Разпни го!”
Тогава Пилат им дава да разпънат Исус.
„Ама той не е сторил нищо лошо! Не е честно!”
„Така е, Тони. Но помни, Бог имаше план”.
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Исус Христос умира на кръста
Библейски цитат: Лука, глава 23

„Те приковават Исус на кръста”.
„Исус каза: „Отче, прости на тези хора, понеже те
не знаят какво правят”.
Други двама, престъпници, бяха разпънати
заедно с него. Единият, който висеше близо до
Исус, му се подиграваше: „Значи ти си Месия?”
(Месия е още едно име за Сина на Бога.) „Докажи
го, като се избавиш – и спаси и нас двамата!”
Другият престъпник обаче се възпротиви: „Ти
от Бога не се ли боиш, дори сега, когато умираш?
Ние заслужаваме да умрем – понеже сме сторили
злини, този човек обаче не е сторил нищо лошо”.
И след това каза: „Исусе, спомни си за мене, когато
влезеш в твоето царство”.
Исус отговори: „Уверявам те, днес ще бъдеш с
мене в рая”.
„И е отишъл при Исус след като е умрял?”
„Да, Нели”.
„По-късно Исус извика към своя Баща, Бог Отец,
и умря”.
„Хей, Исус ли е човекът в Божия план?”
„Да, Тони. Бог изпрати своя съвършен Син, Исус. И
той умря, за да понесе наказанието за нашите грехове”.
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Исус Христос е жив

Библейски цитат: Матей, глава 28; Лука, глава 24

Приятели на Исус положиха тялото му в гробница.
Рано на първия ден от седмицата две жени отидоха на
гроба.
Изведнъж настана силно земетресение, понеже
ангел Господен слезе от небето и отмести камъка от
гробницата.
„Не се страхувайте”, каза той. „Зная, че търсите
Исус, който бе разпънат. Той не е тук! Исус възкръсна
от мъртвите, точно както каза, че ще стане. Сега,
бързо идете и кажете на учениците”.
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„Това е най-хубавата част!”
„Точно така, Тони! След като Исус плати за греховете
ни, Бог го възкреси от мъртвите. Това бе Божият план от
самото начало”.
По-късно, докато учениците си говореха за
възкресението, изведнъж самият Исус застана посред
тях. „Мир вам”, каза им той. Всички обаче ужасно се
уплашиха, понеже си мислеха, че виждат призрак!
„Защо се страхувате”, попита Исус. „Вижте ми
ръцете. Погледнете ми краката. Ето, наистина това
съм аз. Докоснете ме и се уверете, че не съм призрак!”
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Къде е днес Исус Христос днес?
Библейски цитат: Йоан, глава 16; Деяния на апостолите, глава 1

„Исус прекара няколко седмици с учениците си”.
„Те сигурно са били щастливи!”
„Да, а къде е Исус сега?”
„Хубав въпрос, Нели”.
Исус каза: „За вас е най-добре аз да си отида,
понеже ако не си ида, Святият Дух няма да дойде.
Ако аз си отида, той ще дойде, понеже аз ще ви го
пратя”.
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Когато Исус свърши да говори с тях, учениците го
гледаха как се издига към небето и изчезва сред облаците.
„Исус се отдели от вас и отиде в небето. Един ден
обаче, както го видяхте да си отива, точно така и ще
се върне!”
Един ден Исус Христос ще се върне за всички Божии
деца – всеки, който вярва, че Исус е умрял за него и е бил
простен (от греховете си). Ние вечно ще бъдем с него.
Вече никога нищо няма да ни отдели от Божията любов!
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Аз искам да бъда
Божие дете, за да
мога да бъда с Исус.

Чудесно, Тони! Това е най-важното решение,
което някога можеш да направиш. Библията казва,
че нашият грях ни отделя от Бога и че изповядаш с
в устата си, че Исус е Господ и повярваш в сърцето си,
че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Понеже чрез вяра в сърцето човек се оправдава
пред Бога, а с изповед
на устата се спасява”.
Мога да го кажа!
(Римляни, глава 10:9-10)
Аз наистина вярвам
в Исус!

Тогава нека да го кажем на Бога. Той винаги
ни слуша, Тони, чува молитвите ни и ни
отговаря. Повторете тази молитва с мене.
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Скъпи Боже, аз знам, че съм грешник. Взимал
съм неправилните решения и съм вършил лоши
неща. Моля те, прости ми. Знам, че твоят Син Исус
Христос умря за моите
грехове и вярвам, че ти
го възкреси от мъртвите.
Искам Исус да бъде мой
Господ. Благодаря ти, че ме
обичаш и ме правиш твое
дете. Моля те, изпълни ме с
твоя Святи Дух сега, за да
мога да имам цялата сила,
от която се нуждая, за да
ти се покорявам. Амин.
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И-ха, сега съм
Божие дете, нали?

Разбира се!
А за да можеш да познаваш Бога
по-добре, говори му в молитва и
Да обичаш Бога,
чети за него в неговата книга,
да разказваш
Библията. Бог ти говори от
на хората за
Библията и показва кои са Кои са тези Исус и да им
важните неща, които трябва неща, тате?
показваш
да правиш.
Божията любов
и сила.

Исус казва на своите последователи: „Идете и
правете ученици... Научете ги да спазват всички
заповеди, които ви дадох. И бъдете сигурни в това:
аз винаги ще съм с вас” (Матей, глава 28:19-20)
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След като отиде на небето, Исус ни
изпрати Святия Дух. Той ще те напътства
и учи и ще ти дава Божията сила да
споделяш това и с другите.

Искам да
разкажа на
приятелите
си!

Хей, току-що
се случи найхубавото нещо!
Това може да
се случи и с
тебе! Можеш да
повярваш и да
вземеш същото
решение като
мене! Помоли се,
Бог ще те чуе. Той
те обича – ще ти
прости и ще те
направи свое дете.
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Разгледай Божията книга.
Започни най-голямото приключение
в живота си!
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