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Има една Книга, в която Бог по чуден начин се е разкрил на хората. Тази 

книга е Библията. Библията се нарича Книга на книгите, защото единствено тя 

дава точен отговор на всички въпроси, свързани с нашия живот и нашата вяра. 

Бог избрал свети хора, които невидимо е ръководил и вдъхновявал да пишат 

истината за Него. Тази книга е свещена, защото в нея Бог се разкрива на хората и 

то доколкото е възможно те да Го разберат. Затова е наречена Свещеното 

Писание*.  

Библията е истинска светлина за душата. 

Има слепи хора, които са много нещастни. Цял живот те не виждат нищо. Но 

по-тъжно е, когато човек е сляп с душата си и не вижда Бога. Такъв човек не знае 

как да живее, нито защо живее. Той не знае, че има безсмъртна душа. Живота си 

преминава като неразумните животни, които никога не си задават въпроси. 

Но има и хора със слабо зрение. Те виждат, но не така ясно и точно 

предметите около себе си. А хората със слабо духовно зрение са по-нещастни от 

тях. Те вярват повърхностно в Бога, поради което лесно стават невярващи. 

Зрението на душата им е отслабнало и се е притъпило, защото много рядко са 

търсили Бога, така ясно разкрит в Свещеното Писание. 

А има хора, които са се родили със здраво зрение, но се е случила злополука 

и очите им се повредили. Много лошо е, когато се случи злополука с духовното 

зрение. Това става, след като се изостави здравото учение за Бога и човек се 

отклони към секти, които учат неправилно за Бога. Тези, които имат изкривена 

вяра, също държат в ръцете си Свещеното Писание, но го тълкуват неправилно. 

Човек е склонен да греши. Затова преди да отворим свещената Книга, трябва 

да се помолим Бог да просвети ума ни, за да разбираме правилно написаното в 

нея. А още по-добре за нас е да се обърнем към творенията на светите отци на 

Църквата – Свещеното Предание**, където правилно е разяснено написаното в 

Свещеното Писание. 

Библията е най-старата и разпространена книга в света, преведена е на всички 

езици. На български език е преведена от светите братя Кирил и Методий и 

техните ученици. Благодарение на тях ние сега можем да черпим от този 

непресъхващ извор на вечно бликаща духовна мъдрост. 

Светлина за душата 
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Попитали един древен мъдрец: 

- Защо постоянно четеш Божествените книги, щом отдавна добре ги 

познаваш? 

- А ти защо ядеш днес, след като вчера се насити? 

- Правя го, за да живея - бил отговорът. 

- Добре! И аз чета затова, за да живея - казал мъдрецът. 

Както тялото, изнемогващо от глад и жажда, умира, ако не се подкрепи с 

храна, така и душата, ако не се храни и напоява чрез Словото Божие, изнемогва и 

умира. Както всеки ден търсим за тялото си храна и питие, така и за душата си е 

необходимо да търсим духовна храна и питие, и утеха в Библията. 
 

 
Монахиня Валентина Друмева, Православно вероучение за деца, http://sveta-gora-zograph.com 

 

Забележка: Поместваме със съкращения разказа „Светата Библия“ на монахиня Валентина, като сме 

подбрали съобразно съдържанието друго заглавие.  

*Използвано е наименованието Свещеното Писание вместо Светата Библия, за да не става 

разминаване със съдържанието на урока в учебника. 

** Православната Църква наред със Свещеното Писание ползва като неразделна част и Свещеното 

Предание – устни и писмени източници от светите отци на Църквата. 

 

 


