
ЗА ч о в е ш к и я РОД 0Л6Д ПОТОПА 

И ПРОИЗХОДА НА НАРОДИТв 

Ной имал трима сина - Сим, Хам и Яфет. От тях след потопа 
произлезли всички хора, които живеят сега на земята. 

Хам бил непочтителен1 към баща си и затова бил лишен о т него-
вото благословение2. От Хам отново след потопа се родили лоши хора. 

С времето лошите хора и злите им дела се умножили. Стигнало се 
дотам, че т е първо престанали да почитат Бога, а по-късно и съвсем 
забравили за Него. Бил изгубен споменът за истинния Бог. 

В човешката съвест обаче останала скрита жаждата по 
Първосъздателя. Затова започнали да п о ч и т а т като бог 
сътворените о т Бога слънце, луна и други творения. Това 
лъжливо богопочитане се нарича езичество и идолопоклонство. 

Знанието за истинния Бог съхранили само потомците на Сим. 
Тъй като произлизали о т един общ баща - Ной, някога хората 

говорели един език и били един род. С времето човеците се възгордели 
и решили да започнат суетно дело3, за да се прославят. Взели да 
съграждат кула, стигаща до небесата4. При това строителите не 
се уповавали на Бога и мислели, че всичко зависи о т тях. За наказание 
Бог смесил думите в различни езици и хората престанали да се 
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* За свети цар Давид виж бел. 5 (стр. 39) 

Древни идоли, почитани като божества: I. На племето "шумери", живели 3000 години 
преди Христа: 1. Бог Аб-У. II. На египтяните (около 2 000 г. преди Христа): 2. Изида. 
3. Хор. 4. Секхет. III. На асирийците ( 900 г. преди Христа): 5 и 6: Крилати духове. 



разбират помежду си. После се разпръснали по цялата земя. Така се 
образували различни народи, говорещи на различни езици. 

1. Непочтителен - който се държи без почит и уважение. 
2. Родителско благословение - пожелание за добро и благополучие. 
Тъй като връзката между родителите и децата е осветена от Бога, 
родителското благословение има голяма сила за децата. Същото важи и 
за родителската клетва, обратна по съдържание на благословението. 
3. Суетно дело - външно, показно дело, лишено от смисъл и полза. 
4. Съграждане на кула, стигаща до небесата - това начинание е 
известно като "стълпотворение", т. е. творене, създаване на кула ("стълп" 
на църковен език). Тъй като строежът се извършвал във Вавилон, делото 
е известно като "Вавилонското стълпотворение". 
5. Свети пророк и цар Давид - еврейски цар, който много обичал 
Бога и постоянно Го прославял. Свети цар Давид създал 150 възхвални 
песни, в някои от които изобличавал идолопоклонството. 

П О В Т О Р Е Н И Е НА У Р О К А ВЪВ В Ъ П Р О С И И О Т Г О В О Р И 

В. Колко сина имал Ной? 
О. Трима синове - Сим, Хам и Яфет. 
В. Какъв бил Сим? 
О. Той бил добър и само неговото потомство запазило спомена за 

истинния Бог. 
В. Какъв бил Хам? 
О. Той бил непочтителен към баща си. 
В. Какво било наказанието му за това? 
О. Хам бил лишен от родителско благословение. 
В. От кого след потопа произлезли злите хора? 
О. От Хам. 
В. Какво станало, като се увеличили лошите хора на земята? 
О. Те първоначално престанали да почитат Бога, а по -късно и съвсем 

забравили за Него. 
В. До какво довело забравянето на истинния Бог? 
О. До езичество и идолопоклонство. 
В. Какво представляват езичеството и идолопоклонството? 
О. Почитане на слънцето, луната и други Божии творения вместо 

отдаване почит на Самия Бог. 
В. На колко езици говорели първите хора? 
О. На един език, защото били от един род. 
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В. Защо хората били от един род? 
О. Защото всички те били потомци на Ной. 
В. Какво дело предприели възгорделите се човеци? 
О. Те започнали да строят кула, с която искали да достигнат небето. 
В. Построена ли била тя? 
О. Не, защото делото не било благословено от Бога. 
В. А защо не било благословено от Бога? 
О. Защото било породено от гордост, а Господ не обича гордите. 
В. Как Бог наказал възгорделите се? 
О. Смесил думите в различни езици и хората престанали да се раз-

бират. Сетне се разпръснали по цялата земя. 
В. Какво последвало от това? 
О. Образували се различни народи, говорещи на различни езици. 

сМуССЛМ дшилщ, 

ие научихте какво означава да си езичник и идоло-
поклонник. Сега ще разберете защо хората стават 

идолопоклонници: 
Живял някога един вдовец. Той имал син — jv/алко момче. 

Бащата бил учен човек и силно се стремял към истината. 
Затова решил да провери какво ще стане с момчето, ако в 
ранната негова възраст не му казва или чете нищо за Господа 
— Създателя и не позволи никога синът му да го види как той 
самият се моли на Бога. 

Живеели бащата и момченцето близо до града. Птичи хор 
будел детето. По цял ден то тичало по тревата. 

Една сутрин бащата намерил детското легло празно. Тихо 
излязъл навън и видял, че момчето е коленичило и в унес се 
моли на слънцето. 

Изплашил се бащата. Синът му бил станал идолопоклонник! 
Той славел създанието вместо Създателя! Как ли се е случило 
това?! 

Размишлявайки, вдовецът разбрал, че в човешката душа 
жаждата по Бога е назаглушима. И понеже детето не знаело 
нищо за истинния Бог, в своя копнеж по Твореца, то приписвало 
Божии качества на творенията. 
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Бащата разказал на сина си, че Бог стои над всичко и Той 
единствен владее света и творенията; че Господ е Създател 
на слънцето, луната, земята и всичките други планети; че 
Той е направил растенията и животните и накрая сътворил и 
човека — по Свой образ и Свое подобие. Трепетно го слушало 
момчето и поглъщало словата. 

От този ден то вече знаело: че когато види птичка, тревичка 
или цветче и те му погалят окото, трябва да благодари на 
Господа-Бога, Който мъдро с любов сътворил всичко. 

Узнахте историята на малкия идолопоклонник. А сега си 
помислете: дали мъничко не приличате на него? Дали не 
вярвате, че има добри и лоши дни, че черната котка носи 
нещастие, а четирилистната детелина — щастие; нямате 
ли си талисман или дрехи, с които ви върви или не? Да? Ако е 
така, то вие, макар да не сте идолопоклонници, сте с^е&еути, 
което c-fyuaiaSa ~ при^ю^ерщи. Тази празна вяра се поражда 
у човека поради липсата на правилни знания за Бога, Който 
Единствен е всемогъщ и от Когото всичко зависи. 

Запомнете, че щом научил за Него, малкият идолопоклонник 
спрял да почита слънцето и слава отдавал само на Господа. 
Правете и вие така! 
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