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Нека да ти разкажа, какво Библията казва за Бога. Бог няма начало и 
край. Той е вечен. Както този кръг, който също няма начало и край.

Знаеш ли защо кръгът е златно жълт? Защото Бог е богат и на Него 
принадлежи целия свят. Той е направил всичко. Той е направил и 
теб, и мен.

Бог живее на небето. Улици там са от чисто злато. Небето е неопису-
емо красиво. Там няма злини и войни, болести и сълзи.

Бог е свят. По-чист и от злато. Той никога не казва и не прави нищо 
лошо. И понеже е свят Той не може да има нищо общо с греха. Той 
няма да допусне грях на небето. А знаеш ли какво е грях? Това е не-
подчинение или непослушание на Божиите заповеди.

Най-голямото Божие желание е да ти даде вечен живот. Това е един 
нов живот с Бога, който започва сега и ще продължава завинаги на 
небето.

За съжаление тук има един голям проблем.

Проблемът се казва грях. Това тъмно сърце ни напомня за него. Грях 
е да живееш без Бога. Също да мислиш или правиш зли неща, които 
нараняват другите. Да не спазваш Божиите заповеди също е грях.

Бог знае, че не можеш да направиш нищо за да се освободиш от 
греха. Независимо колко много усилия полагаш, това неможе да 
стане. Затова Бог има план как да ти помогне.

Знаеш ли защо ни е толкова лесно да грешим?
Грехът е в нас още от нашето рождение. Библията казва: “всички 
сгрешиха!” (Римляни 3:23)
Грехът ни разделя от Бога. Бог е свят и не може да допусне грях в 
Своето присъствие. Бог казва, че греха трябва да бъде наказан. Това 
означава да си отделен от Бога завинаги и да нямаш възможност да 
бъдеш Негов приятел.

Ти също трябва да бъдеш наказан за твоя грях!
Бог изпрати единствения си син от небето на земята.

Това е Господ Исус Христос. Той се роди като бебе и израстна като 
теб и мен. Но никога през живота си не е извършил грях. Той е без-
грешен.
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Но Бог Отец избра да накаже Своя син за твоите и мо-
ите грехове. 

Исус беше разпънат на кръст и понесе наказанието за за всичкото 
зло, което ние двамата сме сторили. Той проля кръвта Си и затова 
кръста тук е червен.

В Библията Бог казва:“ Защото и Христос един път пострада за гре-
ховете...“ (1 Петрово 3:18). Господ Исус е безгрешен. Той беше един-
ственият, който можеше да бъде наказан вместо теб и да те освобо-
ди от греха веднъж за винаги.

Исус умря и беше погребан. Добрата новина е, че на третия ден Гос-
под Исус Възкръсна. Той отново оживя. Днес Той живее на небето. 
Заради Него Бог може да отнеме цялата тъмнина на греха от живота 
ти, която те отделя от Него.

Искаш ли да знаеш как? Бог има 2 подаръка за теб.

1. Той иска да прости всички ти грехове и да изчисти живота ти от 
греха. 

2. Той също иска да ти подари вечен живот. Това означава, че Исус 
ще стане част от всичко, което правиш в живота си и един ден Исус 
ще те вземе при Себе си на небето.

Как можеш да получиш тези прекрасни подаръци? 

Бог казва в Библията, че всеки който вярва в Него ще има вечен 
живот. (Йоан 3:16) Да вярваш означава да признаеш, че Господ Исус 
проля Своята кръв и плати изцяло твоите грехове! Да си сигурен, 
че ти заслужаваш да бъдеш наказан и Исус е единственият, Който 
може да ти помогне.

Ако искаш да обърнеш гръб на греха и да се довериш на Исус при-
знай пред Него, че си грешник. Помоли Го да прости греховете ти и 
да стане част от живота ти. 

Когато помолиш Исус да ти прости, той те оправдава от вината за 
греха и те освобождава от наказанието за греховете ти . Исус ти 
дава нов живот, който може да живееш с Него.

Бог желае любовта ти към Него да расте и ти всеки ден 
да се учиш да вършиш нещата, които Той одобрява.

Бог иска да ти помогне да живееш по друг начин. Ти няма отведнъж 
да станеш безгрешен. Но Бог ще ти даде сили да оставиш лошите 
неща и да станеш приветлив, послушен и честен.

Ако пак сгрешиш, кажи го на Бога. Помоли Го да ти прости и да ти 
помогне сладващия път да не правиш този грях. Библията казва: 
„Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости 
греховете и да ни очисти от всяка неправда.“(1 Йоан 1:9)

Чети Библията си всеки ден, за да научаваш повече за Бога; 

Моли се – искай помощ, благодари Му, признавай когато извър-
шиш грях; 

Общувай с други деца, които също вярват в Бога – в неделното учи-
лище или клуба; Разказвай на приятелите си за Бога.
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