
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжка за Библията 
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1.Кой е написал Библията и какво 

се съдържа в нея? 
 

Сам Бог е вдъхновил светите 

писатели при написване на Библията, в 

която са разкрити божествени истини, 

затова е наречена Свещено Писание. 

 

      Думата „библия” означава „книги”.  

Тя е съставена от 77  книги, които са 

разпределени в две части: 

Стар завет – 50 книги, които описват 

сътворението на света и живота на 

хората до раждането на Иисус Христос. 

 Нов завет – 27 книги, които разказват 

за раждането и живота на Иисус 

Христос, за Божественото Му учение и 

Неговата жертва за спасението на 

хората. 

Десетте Божи заповеди 
 
 

1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други 
богове освен Мене. 
2. Не си прави кумир и никакво изображение 
на онова, що е горе на небето, що е долу на 
земята, и що е във водата под земята, не им се 
кланяй и не им служи. 
3. Не изговаряй напразно името на Господа, 
твоя Бог. 
4. Помни съботния ден*, за да го светиш; шест 
дена работи и върши в тях всичките си работи; 
а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог. 
5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде 
добре и за да живееш дълго на земята. 
6. Не убивай. 
7. Не прелюбодействай. 
8. Не кради. 
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си. 
10. Не пожелавай дома на ближния си; не 
пожелавай жената на ближния си; нито нивата 
му ... - нищо, което е на ближния ти. 
 

*За християните това е денят на Христовото 
Възкресение - неделя. 

Св. ап. Петър  

Апостолите Петър и Павел са автори на 

послания – важни части от Нов завет. 

Св. ап. Павел  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Господ Иисус Христос и децата 
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Съдържание 

 

1. Кой е написал Библията и 

какво се съдържа в нея?  

2. Какво разказва Библията за 

Иисус Христос? 

3. Какво разказва Библията за 

света Богородица? 

4. Кога българите се запознали с 

Библията? 

5.  Защо децата трябва да се 

запознаят с Библията? 

6. Кои са Божиите заповеди? 

Стар завет 

 
Старият завет  се отнася за 

събитията преди раждането на 

Иисус Христос и разказва: 
 

 как Бог сътворил света и човека;  

 как първите хора съгрешили и 

Бог ги изгонил от рая; 

 как Бог обещал да им изпрати 

Спасител; 

 как Бог през вековете изпращал 

на народа  пророци, които да го 

вразумяват и подготвят за 

идването на Божия Син – Господ 

Иисус Христос. 
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    Когато учениците попитали своя 

Учител – Господ Иисус Христос как да 

се молят, Той им казал молитва, която 

наричаме Господня молитва: 

 

            Отче наш,  

Който си на небесата!  

Да се свети Твоето име,  

да дойде Твоето Царство,  

да бъде Твоята воля,  

както на небето,  

тъй и на земята;  

насъщния ни хляб дай ни днес,  

и прости нам дълговете* ни,  

както и ние прощаваме на  

нашите длъжници,  

и не ни въвеждай в изкушение,  

но избави ни от лукавия.  

                  Амин.  
*дългове означава грехове 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нов завет 
 

    Новият завет  съдържа четири 

Евангелия. Евангелие  означава 

„блага вест”. Там се разказва, че: 
 

 очакваният Спасител на света – 

Божият Син, се е родил, живял 

сред хората и ги поучавал на 

добро; 

 страдал и умрял, разпънат на 

кръст, а след три дни 

възкръснал и се възнесъл при 

своя Отец; 

 разкрил пред хората път за 

спасение и вечен живот в 

царството Божие. 
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5.Защо децата трябва да се 

запознаят с Библията? 

 

Науките, които децата 

изучават,  им дават знания за 

видимия свят и умения как да 

направят живота си ползотворен. 

    Огънят, който топли душата е 

вярата в Бога, Който е сътворил и 

видимото тяло и невидимата 

душа. Този невидим огън се 

запалва в сърцето с една наука, 

която се нарича вероучение.  

      Вероучението е предмет, 

който ни запознава с  Библията.  

      Господ обича децата и казва:  
„Оставете децата да дохождат 

при Мене и не им пречете, защото  

на такива е Царството небесно” 

 

4.Кога и как българите се 

запознали с Библията? 
 

В България, след приемане на 

християнството, Библията била на 

гръцки език  и в църквите 

богослуженията били на гръцки.  

За да разбират славянските народи 

Божието слово, светите братя Кирил 

и Методий създават 

славянобългарската азбука и заедно 

със своите ученици превеждат 

Библията и богослужебните книги 

на родния ни език. 

В края на 9-ти век  в църквите 

започва да се служи на разбираем 

език.   

 
Господ Иисус Христос  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3.Какво разказва Библията за  

света Богородица? 
 

Света Дева Мария е най-чистата и 

свята Девица, която Бог избра да 

стане Майка на Божия Син – Господ 

Иисус Христос. 

Тя от раждането си била посветена 

на Бога и  въведена в Божия храм на 

тригодишна възраст. 

Като навършила пълнолетие, 

светата Дева била сгодена за 

праведния Йосиф, който да се грижи 

за нея. 

От архангел Гавриил тя приела 

благата вест, че ще роди Спасителя.  

В град Витлеем в пещера на 

пастири, света Богородица родила 

Божия Син. 
   Света Богородица с Младенеца Иисус Христос 

2.Какво разказва Библията за 

Иисус Христос? 
 

Иисус Христос е едновременно и 

Бог и човек. Той, макар и Бог, се 

смири и стана във всичко подобен на 

нас, човеците, но без никакъв грях. 

Господ е нашият Спасител. От 

любов към хората, Той прие 

страдания и кръстна смърт, за да ни 

избави от греха, от дявола и от 

смъртта.  

За да придобием вечен живот в 

Царството Божие, Господ ни учи да 

имаме братска любов помежду си и да 

следваме Неговия пример, като ни 

призовава: 

„Аз Съм Пътят и Истината и 

Животът“   
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Светите братя Кирил и Методий 
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