
И С Ъ Т В О Р И БОГ Г О Л Е М И Р И Б И И В С Я К А К Ъ В 



за сътворението на оветд 

един е Бог 6 Светата Троица1. Неговото съществуване няма нито 
начало, нито край. Бог е вечен. Той винаги е бил, сега съществува 

и всякога ще бъде. Освен Бога всичко друго има начало - създадено е 
о т всемогъщия Бог. Той единствен може да твори о т нищо. 

Като съвършен, Бог няма никакви нужди и не се променя. Той е 
във вечно блаженство 2. 

Света 3 Бог създал о т любов, за да м о г а т дарените с разум 
създания да получат о т Него толкова блага4, колкото са способни 
да вземат, да се радват и да блаженстват . Божията любов е 
безпределна и всесилна. 

Бог е предобър. Той винаги желае и прави добро и никога зло. 
Господ сътворил света без усилия- само с всемогъщото Си Слово. 

В началото Той създал Ангелите. Те образували невидимия духовен 
свят5 . После сътворил видимата вселена6. Тя била пуста и неу-
строена. Бог я устроил за шест дни7. 

В първия ден Бог създал светлината. 
Във втория - небето, наричано „твърд". 
В т р е т и я отделил водата о т земята и заповядал на земята да 

произведе растения. 
В четвъртия сътворил слънцето, луната и звездите. 
В петия - рибите и птиците. 
В шестия - земните животни и накрая - човека. Първият човек 

се наричал Адам, а жена му - Ева. Тялото на Адам Бог направил о т 
пръст и му вдъхнал безсмъртна душа. Ева Бог сътворил о т ребро, 
което взел о т Адам, докато той спял. Хората са най-висшите Божии 
творения. 

В седмия ден Бог Си починал о т всичките Свои дела и осветил 
този ден8. Той наредил хората да почитат седмия ден о т седмицата 
и да го посвещават на Бога. 

1. Света Троица - Единният Бог в три Лица. Трите Божии Лица са: 
1) Бог-Отец, 2) Бог Син и 3) Свети Дух. Всяко Божие Лице има свои 
проявления, без да е отделно божество. 
2. Блаженство - щастие и радост. За хората блаженството идва от 
общението с Бога. 

13 



3. Свят - небето, земята и всичко, което е в тях. 
4. Благо - висше добро. 
5. Духовен свят - сътвореният от Бога невидим, невеществен свят. 
Към него днес спадат: 1. добрите безплътни сили - Ангелите; 2. 
отпадналите от Бога ангели, които станали зли и се наричат "бесове" и 
3. душите на хората. 
6. Вселена — свят. 
7. Ден - има се предвид не времето от сутринта до вечерта, а твор-
чески ден, т. е. период от време, през който Бог сътворявал част от 
света. 
8. Осветил този ден - наредил хората да го прекарват свято, като 
придобиват знания за Бога и вършат добри дела в помощ на бедните 
и на Църквата. 

ПОВТОРЕНИЕ НА УРОКА ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

Въпрос ( В ) : Какво означава думата "свят"? 
Отговор (О) : Небето, земята и всичко, което е в тях. 

В. Кое е вечно? 
О. Това, което няма нито начало, нито край, а винаги е било, сега 

съществува и всякога ще бъде. 

В. Вечен ли е светът? 
О. Не, той получил начало, като бил сътворен. 

В. Кой сътворил света? 
О. Бог. 

В. Какъв е Бог? 
О. Той е вечен, съвършен, всемогъщ и предобър. 

В. Какво означава, че Господ е вечен? 
О. Това, че Той няма нито начало, нито край, а винаги е бил, сега 

съществува и всякога ще бъде. 

В. Какво означава, че Господ е съвършен? 
О. Това, че Той няма нужда от нищо и не подлежи на промяна. 

В. Какво означава, че Господ е всемогъщ? 
О. Това, че Той може да направи всичко и всичко зависи от волята 

Му. Само с мисъл Той твори и създава. 

В. Какво означава, че Господ е предобър? 
О. Това, че Той винаги желае и прави само добро и никога зло. 

В. От какво Бог сътворил света? 
О. От нищо, защото е всемогъщ. 
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В. Как Бог сътворил света? 
О. Чрез Своето Слово, без никакви усилия. 

В. Защо Бог сътворил света? 
О. Поради безпределната Си любов, за да могат дарените с разум 

създания да получат от Него толкова блага, колкото са способни 
да вземат, да се радват и да блаженстват. 

В. В какъв ред Бог сътворил света? 
О. В началото Той създал светите Ангели, населяващи невидимия 

духовен свят. Следтова сътворил видимата вселена. Тя била пуста 
и неустроена. Бог я устроил за шест дни. 

В. Какво Бог сътворил в първия ден? 
О. Светлината. 

В. Какво Той сътворил във втория ден? 
О. Небето, наречено "твърд". 

В. Какво - в третия ден? 
О. В третия ден Бог отделил водата от земята и заповядал на зе-

мята да произведе растения. 

В. Какво създал Бог в четвъртия ден? 
О. Слънцето, луната и звездите. 

В. Какво - в петия ден? 
О. Рибите и птиците. 

В. Какво - в шестия ден? 
О. Земните животни и най-съвършеното Свое творение - човека. 

В. Как се наричали първите хора? 
0 . Първият човек се наричал Адам, а жена му - Ева. 

В. Как Бог създал човека? 
О. Бог създал тялото на Адам от пръст и му вдъхнал безсмъртна 

душа. Ева Бог сътворил от ребро, което взел от Адам, докато 
той спял. 

В. Какво направил Бог през седмия ден? 
О. Починал си от всичките Свои дела. 

В. С какво Бог отличил седмия ден от другите? 
О. Той осветил този ден и наредил хората да посвещават седмия 

ден от седмицата на Бога. 

В. Как трябва да прекарваме времето на седмия ден? 
О. През този ден трябва да се молим на Бога, да обогатяваме 

познанието си за Него и да вършим добри дела в помощ на 
бедните и на Църквата. 

В. Кой е почитаният от християните ден? 
О. Неделният ден. 
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с Ж г г л с с деца, 

аучихте как Бог сътворил света от нищо. Това знание 

о трябва да ви накара да започнете да почитате, 

обичате и прославяте Бога — нашия Творец, да Му благодарите 

и да си спомняте за Него винаги както мъничката незабравка. 

А защо като незабравката? Не сте ли чували легендата за 

нейното име? 

Ей сега ще ви я разкажа: 

Това се случило много, много отдавна — тогава, когато 

първите хора — Адам и Ева, живеели още в Рая1. Всеки ден, 

щом слънцето се скриело и тих ветрец повеел над земята, 

Господ Бог се явявал пред хората и беседвал с тях. Велико и 

сладостно било да се говори с Бога — Твореца, Който е съвър-

шен, безкрайно обича чедата Си и ги дарява с неизброими блага. 

Веднъж Бог се явил на Адам и поискал да му разкрие тай-

ните на творенията. Според полученото знание първият човек 

щял сам да определи имената им. Повел Господ Адам из райския 

му дом. И чудно нещо: щом погледнел някое творение, Адам в 

миг проумявал премъдрия му смисъл и определял неговото име. 

Той нарекъл едно от животните лъв, друго — маймуна, трето 

— катеричка. Като назовал по име всичките животни, Адам 

дал имена на дърветата, а накрая — и на цветята. 

Сгушено в тревата растяло малко цветенце. Като сини 

очички трепкали дребните листи, криещи в нежно венче златна 

усмивка. Когато цветчето съзряло Твореца на всички създания 

— Господ-Бог, цяло пламнало от любов към Него. Видял това 

Адам и нарекъл името му. После поискал да отмине нататък, 

но Бог го възпрял. Това Господ сторил, понеже е всезнаещ 

сърцеведец2 и всеки миг знае къде какво става. Той нежно 

погледнал цветчето и го попитал: 

— Защо ти, мъничко, не запомни своето име? 

Свенливо, цветенцето отговорило: 

— Защото, Господи, когато Те видях, така се прехласнах, 
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че нищо освен Теб не чувах и не виждах. Но сега обещавам, че 

ако Адам повтори името ми, няма никога да го забравя. 

Господ ласкаво казал: 

— Не е беда, че не запомни името си, защото от любов 

към Мен забрави себе си. И никога в живота си Мене не 

забравяй! 

— А какво е моето име? — попитало цветчето. 

— Же^асГра&иа — отвърнал Адам,— защото в сърцето си 

ти записа Господните думи: ...и jlleue иииога пеаейь 

gaJjia&Ji... 

1. Рай — прекрасна земна градина, в която Господ заселил първите хора. 

2. Сърцеведец — познаващ, разбиращ сърцата и проникващ в техните тайни. 
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