
За да се запазят между хората почитта към Бога и познанието за 
истинния Бог, Господ избрал Абраам - о т потомството на Сим. 

На него Той заповядал да остави своя дом, близки и родина и да 
тръгне към неизвестната Ханаанска земя, която обещал да му даде 
в наследие1. Абраам повярвал на Божието обещание и се пресе-
лил о т Халдейската в Ханаанската земя2. 

За да утвърди Авраам във вярата, Господ му се откривал в различни 
видения3. 

Веднъж Бог се явил на Авраам и му обещал да го направи баща на 
множество народи. Затова Господ сключил с Авраам съюз, наречен 
„завет". Бог обещал още, че ще дари на Авраам син - Исаак. 

Друг път Авраам видял трима странници4. Тях той поканил в дома 
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ТОЙ Д И Г Н А ОЧИТЕ СИ И П О Г Л Е Д Н А : 

И ЕТО, Т Р И М А М Ъ Ж Е СТОЯТ СРЕЩУ НЕГО. 

К А Т О ГИ ВИДЯ, З А Т Е Ч Е СЕ ОТ В Х О Д А 

Д А ГИ ПОСРЕЩНЕ И СЕ П О К Л О Н И 

Д О З Е М И . 

(БИТ. 18:2) 



си, за ga cu о т д ъ х н а т u да ги нагости5 . Оказало се, че във вид на 
т р и м а т а странници се явил Сам Господ. Той потвърдил на Авраам, 
че след година ще му се роди син. И макар че по онова време Авраам 
бил вече на с т о години, даденото о т Бога обещание се изпълнило. 

Вярата и послушанието на Авраам Господ направил за пример 
чрез следния случай: Бог заповядал на Авраам да принесе в жертва 
своя син - Исаак. Авраам приготвил жертвеник, положил върху му 
дърва, а най-отгоре поставил сина си. Авраам вдигнал ръката си, за 
да прободе с нож Исаак, но по Божия заповед Ангел го спрял. 

Заради т о в а послушание Бог благословил Авраам и му обещал да 
благослови чрез п о т о м с т в о т о му всички народи. Това означавало, 
че о т Авраамовия род щял да се роди С п а с и т е л я т на света . 

1. В наследие - да се притежава от децата и o f техните потомци. 
2. Виж илюстрация № 1 (стр.112) - карта на Халдейската и Ханаанската 
земя. Пътят на Авраам от Халдея до Ханаан. 
3. Видение - разкриване пред човека на онова, което обикновено е 
невидимо за него. Невидим за хората е Бог и духовният свят, в който се 
включват Ангелите, бесовете и човешките души. 
4. Странник - пътуващ, странстващ човек. 
5. Виж илюстрация № 2 (стр.112) - снимка на мястото, на което Господ 
се явил на Авраам във вид на трима странници. 

П О В Т О Р Е Н И Е НА УРОКА ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

В. Кого измежду хората Бог избрал, за да запази благочестието 
между тях? 

О. Авраам. 
В. Къде се родил Авраам? 
О. В Халдейската земя. 
В. Къде се преселил? 
О. В Ханаанската земя. 
В. Защо направил това? 
О. Защото Бог му заповядал да напусне своя дом, близки и родина 

и му обещал да му дари в наследие плодородната Ханаанска земя. 
В. Как Бог утвърждавал Авраам във вярата? 
О. Той му се явявал в различни видения. 
В. Какво обещал Господ на Авраам? 
О. Да го направи баща на множество народи. В подкрепа на 

обещанието Господ сключил с Авраам съюз, наречен "завет" -
т. нар. "стар" или "вехт" завет между Бога и човеците. 
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В. Как още Бог се явил на Авраам? 
О. Във вид на трима странници. 
В. Кой в действителност бил във вида на тримата странници? 
О. Сам Господ. 
В. Какво предсказал тогава Господ на Авраам? 
О. Че след година ще му се роди син. 
В. Как бил наречен този син? 
О. Исаак. 
В. Как Бог изпитал послушанието на Авраам? 
О. Той му заповядал да принесе Исаак в жертва. 
В. Изпълнил ли заповедта Авраам? 
О. Авраам направил жертвеник и върху него положил дърва. Отгоре 

поставил Исаак, когото искал да заколи. Но Ангел го възпрял. 
В. Защо Бог поискал тази жертва? 
О. За да се даде пример за вяра, послушание и подчиняване на 

Божията воля. 
В. Защо Господ не допуснал Авраам да убие Исаак? 
О. Защото лишаването от живот е грях, а грехът е противен на Бога, 

Който иска всички Негови чеда да се спасят. 
В. Как Бог наградил Авраам за послушанието му? 
О. Обещал чрез неговото потомство да благослови всички земни 

народи. 
В. Какво означавало това? 
О. Това означавало, че от Авраамовия род ще се роди Спасителят 

на света. 

с Ж м л м 

ие научихте колко силно вярвал Авраам в Бога и как 
бил награден за вярата си. Сега ще ви разкажа как 

обещаният Спасител на света, Господ Иисус Христос, 
възнаградил вярата на една болна жена. 

Преди това запомнете, че Зоспоу, пипога we пссра.мЛа 
$яр,ата wa те^и, иоьсшо сжирепс и с чисто сърце се 
у по&а&ат wa Хего. И тъй, да започнем: 

Това се случило отдавна, в палестинската1 област Гзлилея, 
след като Господ Иисус Христос започнал да учи хората как 
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да живеят, за да спасят душите си. И защото от милост Той 
вършел много чудеса, около Него винаги се стичали множество 
бедстващи хора. 

Имало една болна жена, която страдала от дванадесет 
години. Тя обходила разни лекари и за церове разпродала имота 
си. Но помощ отникъде не получила. Болестта я моряла и тя 
вехнела. Когато узнала за Христа, силно повярвала, че Той е 
въплътеният Бог и единствен Той ще й помогне. От тогава 
всячески се стремяла да срещне Господа. 

Веднъж жената видяла тълпа на пътя и узнала, че там е 
Христос. Взела да си проправя път към Него. Мислела си: 

— Достатъчно ще е светите Му одежди да докосна и ще 
стана пак здрава. 

Най-сетне жената се приближила дотолкова, че с ръка 
достигнала края на Христовата дреха. В същия миг болестта 
я оставила. 

А Господ, Който всичко знае, дал вид на учуден и запитал: 
— Кой се допря до Мене? 
Учениците Му отговорили: 
— Наставниче, народът Те окръжава и притиска, а питаш: 

"кой се допря до Мене". 
Но Иисус рекъл: 
— Допря се някой до Мене, понеже усетих, че излезе сила 

от Мене. 
Така Иисус казал, за да подбуди жената да се разкрие. Той 

искал да направи за пример нейната вяра. 
А тя, разтреперана, се приближила и като паднала пред 

Христа, открила на всички за станалото. 
— Дерзай2, дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с мир — 

рекъл Господ. 
Така Той възнаградил жената за нейната силна вяра. 

1. Палестина - област в предна Азия, граничеща със Средиземно море, 
Мъртво море и река Йордан. 
2. Дерзание - решителен стремеж, съпроводен с усилия. В случая 
Господ има предвид усилието на жената да спаси душата си чрез вяра 
в Бога. 
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