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РЪКОВОДСТВО
ЗА УЧИТЕЛЯ

1.

Поздравяваме ви за приетото редизвикателство да помогнете на някого да открие Новия
живот в Христос използвайки този наръчник
като свое ръководство. Резултатите от това
обучение могат да дадат вечни плодове.

2.

Нека Библията бъде винаги Вашия съветник,
когато отговаряте на въпросите.Ученикът
трябва сам да търси стиховете от Библията
и да се опита да отговаря на въпросите въз
основа на това, което ни казва Тя.

Този наръчник може да се използва по различни
начини. В по-голямата част от случаите се учи
по един урок на седмица окуражавайки ученика
да прави всички задачи за всеки урок.

4.

Опитайте се учебното занятие да не е прекалено
дълго.

5.

Окуражавайте ученика да отговаря на въпросите
със свои собствени думи. Избягвайте да копира
думите от своята от Библия.Това ще му помогне
да проникне в смисъла на текстовете които се
изучават.

6.

7.

Уверете се, че ученикът мисли за практическите
приложения в неговия живот. Виждайки
картинката „СПРИ“ на всеки урок,
за момент да помислите върху
въпросите, които се появяват там.
Също така задачите до някои уроци
са предназначени за тази цел.
Използвайте ги.

9.

Помогнете на ученика да развие навика да се
моли. Научете го Вие, като се молите с него.

10. Трябва да разберете, че обучението е много
повече от изучаване на уроците. То включва
и промяна в живота на ученика. След
завършването на този курс може да продължите
с трите части от поредицата „Нов живот в
Христос“.

Някои новоповярвали имат нужда от малка
ориентацияза да намерят стиховете в своите
Библии.
3.

8.

Това ръководство е само първоначал-на помощ.
Ученикът се нуждае от постоянна помощ, за да
търси промени в характера си, в начина си на
мислене, навиците си и т.н.
11. Насърчавайте ученика да си създаде навици
като ежедневното четене на Библията и
молитвата.
12. Бъдете чувствителни към това, което Бог прави
в живота на ученика. Отделете време при всяко
занятие, за да отговорите на всички въпроси,
които може да възникнат и да му помогат да се
справи с проблемите възникнали в личния му
живот.

Избягвайте да проповядвате. Използвайте
въпроси за да откриете какво е научите какво
разбира ученика и за да стимулирате неговото
активно участие.

13. Трябва да се има предвид, че поради липса
на време не всички въпроси могат да бъдат
разгледани. В този случай би било удобно да
изберете най-важните точки от всеки урок,
които да обсъдите.

Подгответе се добре за всяко занятие. Като
учител Вие трябва да сте запознат добре със
съдържанието и ключовете идеи във всеки
урок.

14. След завършване на този курс насърчете
ученика да продължи да учи, използвайки
останалите части НОВ ЖИВОТ В ХРИСТОС.

Не забравяйте да подготвите сърцето си преди
урока и да се молите за ученика си.
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“Защото Бог толкова възлюби света,
че даде Своя Единороден Син,
за да не погине ни един,
който вярва в Него, но
да има вечен живот”
Йоан 3:16
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Стъпка 1

Исус, Създателя на живота
Напиши Лъжа (Л) или ИСТИНА (И))
______ ‚Днес повечето хора са нетърпеливи за по-добър живот.
______ Всички религии ни отвеждат в рая.
______ С достатъчно усилие, мога да получа вечен живот.
______ Никой не може да знае със сигурност дали ще отиде на
небето или не.

Кой е Исус? Ако попитаме десет души, може би ще получим десет различни отговора на въпроса. Някои
ще кажат, че той е бил велик човек и учител, докато други го наричат Божият Син. Други му се възхищават от начина, по който е претърпял голямо насилие от страна на римските войници. По негово време
някои вярвали, че той е пратеник на Бог, докато други го смятали за измамник или пък опасен човек,
който само причинявал смущения. Тъй като има толкова много мнения, нека погледнем в Библията, за да
видим какво пише за него. Потърси в своята Библия цитираните стихове. Ако нямаш Библия, можеш да
намериш стиховете на страница 21 от тази книга.
ИСУС: ТВОРЕЦЪТ НА ЖИВОТА
1. На какво ни учат следващите стихове за Исус? Забележка: Йоан го нарича „Словото“ в този пасаж,
защото Исус направи Бог познат на хората, като прие човешко тяло.
Йоан 1:1 __________________________________________________________________________________
Йоан 1:3 __________________________________________________________________________________
Йоан 1:4 __________________________________________________________________________________
2

Помисли за момент. Исус е вечен Бог, създателят на целия свят. Въпреки това, как собствените му
хора се отнасяха към него? ст.11 _____________________________________________________________
Как мнозинството се отнася днес към Исус? ___________________________________________________
Много хора твърдят, че вярват в Исус. Те твърдят, че са негови последователи, но живеят така, сякаш
не приемат сериозно учението му. Има хора, които отхвърлят Христос с категоричното „Не“, докато
други са безразлични. Те го отхвърлят, казвайки: “Друг ден“ или
“Прекалено съм зает; Нямам време.”

ИСУС: ПЪТЯТ ЗА ЖИВОТА
3. В Йоан 14:6 Исус казва, че той е пътят, истината и _______________.
4

Мнозина казват, че всички религии ни водят към Бог. Какво мислиш ти ___________________________
____________________________________ Според Исус, колко пътя има? ________________________
Въпреки че е обичайно да се чува, че всички религии ни отвеждат в небето, Йоан 14: 6 казва друго.
Това не сме го измислили ние, християните, за да изключим другите, а по-скоро е това, което самият
Христос потвърди.

.
НО… ИМА ЕДИН ПРОБЛЕМ
5. Веднъж Исус разговаря с човек на име Никодим, религиозен водач, добър и уважаван в общността;
но въпреки това Исус каза, че е необходимо ______________________________________ Йоан 3:3
6. Роден отново? Защо? Как? Какво имаше предвид Исус, когато говореше за „новорождение“?
___________________________________________________________________________________________
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Какво мислиш за казаното от
мъжа в следващия цитат?
Знаеш ли нещо за живота,
което повечето не знаят?
Когато на известен проповедник му казали, че му остава
малко живот, заради
болестта му, той погледнал
към планината, реката и
звездите, които обичал
и казал:
„Може би няма да те видя
вече, но планина, ще бъда
жив, когато изчезнеш; и голяма река, все още ще съм жив,
когато спреш да бягаш към
морето; и звезди, ще бъда
жив, когато сте паднали ... „

7. Беше необходимо да се родим отново, защото бяхме _____________
в _______________________________ Ефесяни 2:1
Как бяхме? ___________________________________________________
____________________________________________________ Ефес. 2:3
Доказателството за нашата духовна смърт е конфликтът, напреже-нието и недоволството между семейства, съседи и колеги. Не
можем да контролираме лошите желания. С егоизъм и гордост казвме: „аз съм на първо място“, „аз съм по-добър“, „не съм толкова лош
като тях“.
8. Въпреки това, Бог ни даде _______________________. Ефесяни 2:5.
ИСУС: ТОЗИ, КОЙТО ДАВА ЖИВОТ
9. Исус каза, че е необходимо да се родиш отново (Йоан 3: 3). Как да
се родим отново? Прочети Йоан 3: 16-18. Какво казва Йоан 3:16 за
отношението на Бог към нас? _ _________________________________
Бог ни обича толкова много, че даде сина си Исус Христос. Какво
предлага Бог чрез Христос? ст. 16 ______________________________
Кой може да има вечен живот? ст. 16 ___________________________
______________________________________________________________
Важно е да се отбележи, че „вечен живот“ се отнася не само до нашето бъдеще в небето, но и до нов живот сега. Йоан 5:24 казва, че
вярващият вече е „преминал от смърт в живот“.

КАК ДА СИ СИГУРЕН, ЧЕ
ИМАШ ВЕЧЕН ЖИВОТ
•

Признай, че си грешник.
Признай неспособността
си да излезеш от ямата на
греха, където си.

•

Реши да се отдалеччиш
от греховете си (покай се)
Поискай прошка от Бог.

•

Повярвай, че Исус Христос е умрял вместо теб и е
възкръснал.

•

Покани чрез молитва Исус
Христос да влезе в живота
ти и да поеме контрол над
него. Следващата молитва
може да ти послужи за
пример:

Скъпи Господи Исус: „Знам, че
съм грешник и че се нуждая
от Твоята прошка. Вярвам,
че Ти умря за моите грехове.
Искам да се отдалеча от тях.
Разкайвам се за греховете си
и Те моля да ми простиш за
тях. Сега Те каня да влезеш
в живота ми. Вярвам че Ти си
мой Спасител и ще Те следвам
като мой Господ. Благодаря ти
Господи за това, че ме спаси.
Амин. „

10. Вярно ли е, че Бог живее ядосан и се радва, да ни наказва? Йоан 3:17
Какво желае Бог за света? _____________________________________
Така че, ако човек бъде осъден, това е заради ___________________
____________________________________________________ Йоан 3: 18
11. Далеч от това да ни осъди, това което Бог наистина иска, е ние да
бъдем негови деца. Какво ни прави деца на Бог? Йоан 1:12
______________________________________________________________
12. Какво означава да „вярваш“ или „да приемеш“? ___________________
______________________________________________________________
Мнозина вярват в ума, но не и в сърцето. Има ли разлика?
Спри и отдели малко време, за да помислиш за последствията от тоз урок.
Как е животът ти? Изморен ли си да се опитваш да живееш добре и да не
го постигаш?
Досега, какво е било отношението ти към Христос? ❑ Безразличие
❑ Отхвърляне
❑ Покорство
❑ Уважение, но отдалеч
❑ Не съм мислил много за него.
Приел ли си живота, който Христос предлага? ❑ Да ❑ Не ❑ Не съм сигурен
Ако днес умреш и трябва да поискаш разрешение да отидеш на небето,
а Бог те попита: „Защо да ти позволя да отидеш на небето?“ Какво би
казал?
Виж обяснението отляво: КАК ДА СИ СИГУРЕН, ЧЕ ИМАШ ВЕЧЕН ЖИВОТ
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Стъпка 2

Исус, Божието агне
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И))
______ В древни времена са използвали агне като жертва за грях.
______ Библията казва, че Христос е бил воден на клане като агне.
______ За да влезеш в небето, името ти трябва да е записано в
		 книгата на живота на Агнето.

Едно момиче на име Елизабет страдала от рядко заболяване и единствената й надежда за възстановяване
била кръвопреливане от 5-годишния й брат. Той по
чудо преживял същото заболяване и кръвта му е имала
необходимите антитела за борба със страшната болест.
Лекарят обяснил това на малкото момче и го попитал
дали е готов да дари кръв на по-голямата си сестра.
Той се замислил за момент и казал: „Ако бих спасил
сестра си Елизабет, ще й дам кръвта си“.

След това на леглото до нея и когато кръвта му започнала да тече в тялото на сестра му, той се усмихнал,
виждайки как цвета се връщал към бледото лице на
Елизабет. Изведнъж усмивкатата изчезнала от лицето му
и с мекия си глас той попитал лекаря: „Ще започна ли
да умирам веднага?“ Толкова малък той не бил разбрал
добре лекаря. Мислил си, че ще даде цялата си кръв на
Елизабет; но въпреки това бил готов да пожертва живота си за нея. В този урок ще видим поредната жертва,
най-голямата в историята. 2

ЖЕРТВА
1. Йоан нарече Исус “Божия ___________ който носи _____________ на света”. Йоан 1:29
За да разберем значението на фразата „агне Божие“, трябва да се върнем към Стария
завет, където евреите използвали агнета като жертва за греховете си (Левит 4:32).
Когато били поробени в Египет, Бог изпратил десет язви, за да убеди фараона да
пусне израилтяните. Последната язва се състоеше от смъртта на най-големия син на
всяко семейство в Египет. За да спасят децата си, евреите трябваше да жертват агне
и да поръсят кръвта на входа на къщата си (Изход 12: 1-13).
2. От времето на Адам хората са били поробени от греха. Каква беше цената на нашия
откуп? Злато и сребро? Не! Според 1 Петър 1: 18-19 цената е била много по-висока.
Ст. 19. казва, че сме били

КРЪВТА НА
АГНЕТО
ЗАЩИТИ
ДОМА

спасени от суетния начин на живот със скъпоценната _____________________ на Христос, като на
__________________________________________________________________.
1 Петрово 2:24 обяснява, че Христос понесе в тялото си нашите ____________________ на кръста.
Нашето спасяване не ни струва нищо, но за Исус цената беше изключително скъпа..
3. Исая 53: 3-7 представя Христос като Божия Агнец. Въпреки че даде живота си за нас, как се отнесоха
с него ст. 3 ___________________________________________________________. В историята на света
никога не е имало по-голям пример за любов и жертва като тази на Исус. Въпреки това жертвата му
беше презряна от повечето. По-различно ли е днес? __________________ . Нищо не се е променило;
продължават да го отхвърлят. Някои се подиграват, други са безразлични, а повечето са недоверчиви.
А ти? Как се отнасяш с Исус днес?
4. По каква причина бе наранен Исус? Исая 53: 5 _________________________________________________
5. Ст.6 описва греха като заблуда на ____________________________________________________________
Овцете често търсят трева и следователно се отдалечават от овчаря; те се изгубват и изпадат в беда.
Грехът не е просто открит бунт, а изпълняване на волята ни, вместо да изпълнчваме Божията воля.
Вървейки по своя път, изглежда, че се справяме добре, но по-късно ще се окажем напълно изгубени. Нашият път ни води до вземане на погрешни решения, нездравословни нагласи и извършване на
неподходящи за нас дела.
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6. Колко от нас сме се отклонили от пътя? Исая 53:6 ____________________________________________
7. Какво направи Бог за да е възможно да се върнем по правилния път? ст. 6-7 ____________________
___________________________________________________________________________________________
В обобщение: Да кажем, че Христос е Божият Агнец, означава да го представим като онзи, който
даде живота си заради нас, като пое нашето наказание върху себе си.
Греха и аз
Какво е моето ежедневно ходене до този момент? Обикновено съм се движил:
❑ По мой собствен път
❑ На където ме е водил Бог
❑ Не съм сигурен.
По какви начини грехът се разкрива в живота ми? ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Помисли върху състоянието си на паднал човек и върху голямата жертва на агнето, което направи всичко възможно, за да те спаси.

АГНЕТО В БЪДЕЩЕТО

Кой ще влезе в рая?

8. Откр. 12:10-11 говори за бъдещо време на небето, когато вярващите ще
имат победа над Сатана. Кое е, което ни дава победата срещу дявола?
______________________________________________________________ ст. 11
И този, който не
беше намерен
вписан в книгата
на живота…?

Единствено само тези,
които са записани в
книгата на живота на
Агнето. Откровение 21:27

9. Кои са единствените, които ще влязат в рая?
Откр. 21:27 _________________________________
____________________________________________
10. Какво е бъдещето на този, който не е записан
в книгата на живота? Откр. 20:15 _____________
____________________________________________

Записан ли си в книгата на живота на Агнето?

❑ Да

❑ Не

Записан ли си в
книгата на живота?

❑Не съм сигурен

Има ли нещо, което да те спира? Какво е? ____________________________________________
Как може някой да се запише в книгата на живота? _______________________________________
______________________________________________________________________ Виж надолу:

Следната молитва може да бъде използвана, за да бъдеш вписан в книгата на живота на
Агнето:
Господи, осъзнавам, че съм ходил по свои собствени пътища. Имало е моменти, в
които съм те игнорирал, мислейки че вървя добре. Имало е и други моменти, в които
не исках да правя нещата по твоя начин, а по моя. С всичко това се бях изгубил. Знам,
че греховете ми са много и че нямам нищо, което да ти предложа за да платя за тях.
Всичко, което мога да кажа е, че съжалявам.
Благодаря ти, че изпрати Исус Христос като агне, като съвършена и достатъчна жертва за моите грехове. Вярвам, че той умря за моите грехове и че възкръсна отново. В този момент го приемам като агнето, което даде живота си в жертва за мен. Благодаря ти, че ми прости
и че ми даде вечен живот.
				
Искренно,
				
Един, който преди беше изгубен.
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тъпка 3

Исус, Добрият Пастор
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И):
______ Факт е, че мнозина, които твърдят, че са на страната на
Христос, един ден ще го разочароват
______ Никой не ме обича и не се интересува от мен.
______ Христос ще се грижи за мен през цялата вечност.

„А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха
отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.” Матей 9.36

ИМА ЛИ НЯКОЙ, КОЙТО ДА ГО Е ГРИЖА ЗА МЕН? Йоан 10
Колко от нас се чувстват така, сякаш животът ни е извън контрол? Много от нас се чувстват сами, несигурни, изоставени или малтретирани; понякога далеч от другите, особено от Бог. Ние сме като овцете без
пастир, които Исус спомена в горния стих..
1. Има хора, които казват, че ни обичат, обещали са да се грижат за нас, но понякога не спазват думата
си. Чувстваме се наранени от неспазените обещания, наранени от онези, които уж са били на наша
страна и са ни предали. Били ли сте някога разочаровани от някой от следните хора?
❑ Родителите ти

❑ Съпруг/а или партньор

❑ Приятел, съсед или колега

❑ Друг роднина

❑Човек, на когото си се възхищавал

❑ Религиозен водач

Как са те разочаровали? _______________________________________
_______________________________________________________________
2. Живеем в свят, който понякога е много враждебен, с опасности от
всички страни. Много живеят в къщи с решетки, зад заключени врати
със страх от главорези. Исус споменава тези злонамерени хора около
нас. Потърси отговорите на следните въпроси в Йоан 10 глава.
Йоан 10:10 говори за крадец, който идва само да __________________
_______________________________________________________________
За разлика от крадеца Исус каза, че е дошъл да __________________
_______________________________________________________________
3. Има хора, които се правят на приятели, но искат само да се възползват
от вас. В Йоан 10: 1-13 Исус сравнява добрия пастир и фалшивите,
които нарича „наемници“. Наемника не е собственик и следователно
бяга, когато дойдат трудности, защото ____________________________
за овцете. Йоан 10:13
4. За разлика от това Исус каза, че той е ____________________________
Йоан 10:11
Какво прави добрия пастир? ст. 11 _______________________________
Как даде живота си за нас? _____________________________________
5. Според теб каква е работата на овчаря? __________________________
_______________________________________________________________
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ГЛАСЪТ НА ПАСТОРА
“Моите овце слушат гласа
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме
следват.” Йоан 10:27
Един турист в Сирия срещнал
трима овчаря със стадата
си от овце омешани да пият
вода. След известно време
единият от овчарите извикал
“¡Men-ah, Men-ah!”– арабската дума за „Следвайте ме“.
Чувайки гласа му, неговите
овце оставили другите и го
последвали. Втория овчар
направил същото и неговите
овце също го последвали.
Туриста попитал третия овчар:
„Ако облека дрехите ти и
взема тоягата ти и извикам
овцете, ще ме последват ли?“
„Опитай“ му казал овчаря.
Туриста го направил, но нямало никакъв резултат, защото
овцете не разпознали гласа
му. „Искаш да кажеш, че няма
да последват никого освен
теб?“ – попитал туриста. Овчарят отвърнал: „Не. Когато
са болни ще последват който
и да ги повика“. . 3

6. Освен това добрия пастор _____________________ овцете си. Йоан 10:14 Никой не разбира по добре
от него нашите нужди и ситуациите в които се намираме.
От всички хора, кои наистина се интересуват от теб? ______________________________________
Има ли някой, който да се грижи за теб повече от Исус? ____________________________________
Има ли някой, който е направил жертва, подобна на жертвата, която Исус направи за теб?
_______________________________________________________________________________________
ВРАТАТА НА ОВЦЕТЕ
Освен добър пастор. Исус също каза в ст. 9: “Аз съм вратата”. В древността
кошарата е била каменно заграждение, без врата. Вратата е била отвор,
през който овцете влизали и излизали. В този отвор овчарят спял през нощта, за да защити овцете си. Буквално пасторът бил вратата.
7. Исус казва в Йоан 10:9

“Аз съм вратата; през мене ___________________________________________,

ще бъде _________________________ Казвайки „Аз съм вратата“, потвърди че единствения начин за
влизане в Божието семейство е чрез него самия.
8. Би ли искал да имаш пастор, който да се грижи за теб? ___________ Библията показва, че има само
един вход към небето чрез вяра в Исус Христос. Нито религията, нито делата ти могат да те спасят;
само Исус.
Кои от следните изречения те описват най-добре?
❑ Доверявам се само на Христос за да бъда спасен
❑ Доверявам се на Исус, добрите ми дела и моята
религия да ме спасят.
❑ Сигурен съм, че принадлежа към Христовото стадо.
.

Ако не си сигурен, тази молитва може да
ти помогне да познаеш добрия пастир:

➠

Влизане през Вратата
Господи, давам си сметка, че
съм ходил като изгубена овца.
Изморих се да съм далеч от
Твоята загриженост. Вярвам,
че си умрял на кръста заради
мен. В този момент те каня да
си моя добър пастор. Заставам
под Твоите грижи и власт. Чрез
вяра приемам вечния живот,
който предлагаш.

9. Христос каза „Моите овце чуват гласа ми … и ме следват.“ Йоан 10:27 Чуваш ли гласа на Исус?
❑ Редовно
❑ Много малко
❑ Почти никога.
Как може да чуем гласа на Исус днес? ________________________________________________________
10. Следваш ли Христос? ❑ Редовно

❑ Много малко

❑ Почти никога

❑ Не знам как да го следвам

Има ли нещо, което ти пречи да следваш Христос? ¿Какво е? ___________________________________
11.

Исус обещава вечен живот на тези, които го следват - ст. 28.

		

Ако си повярвал в Христос, ти вече си една от неговите овци. Колко

		

е сигурно бъдещето ти? Йоан 10:28 Защо? ______________________

		

______________________________________________________________

		

______________________________________________________________

Исус те
призовава.
Чуваш ли гласа му?

Позволи на Исус да се грижи за теб, когато си самотен
или в беда, за да не се налага сам да се грижиш за себе си.
“и всяка ваша грижа възложете на Него,
защото Той се грижи за вас. 1 Петр. 5:7
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Стъпка 4

Жив е!
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Можем да живеем както си искаме, защото всичко 		
свършва със смъртта.
______ Всички ще възкръснат след смъртта.
______ Възможно е да мислим за смъртта без страх или отчаяние.

ЖИВ Е!
1. Беше в неделя сутринта след разпъването на Исус. Какво се случи, което прекъсна спокой ствието
този момент? Матей 28: 1-4 _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Какво каза ангела на жените? Матей 28:5-6 ___________________________________________________
Въпреки че бяха изненадани, Исус вече им беше казал, че ще умре и ще възкръсне на третия ден
(Матей 16:21).
3. Не само че е бил възкресен, но Деяния 1: 9-10 ни казва, че по-късно е бил _______________________
Освен възнесение, какво обещава ст.11? _____________________________________________________
4. Възкресението на Исус е уникално събитие в историята на света, толкова необикновено, че за мнозина изглежда невероятно. Римляни 1:4 подчертава важността на възкресението, когато казва че Исус
беше обявен ___________________________ чрез ______________________________________________.
		
		

Колко важно за нас е да знаем, че Исус е възкръснал от мъртвите?
Засяга ли ни по някакъв начин днес? Ще видим как Библията отговаря на тези въпроси

5. Какво би станало, ако Христос не беше възкръснал?
1 Коринтяни 15.12-13 ________________________________________________
1 Коринтяни 15.17 ___________________________________________________
И НАС... КАКВО НИ ОЧАКВА?
6. Има хора, които не вярват че един ден всички ще възкръснат. Казват като
тези от 1 Коринт. 15:32: “Ако мъртвите не се възкресяват ____________
и ________________ защото утре __________________________________”.

“Ако
мъртвите
не се
възкресяват
“нека ядем и
пием, защото
утре ще
умрем”.
1 Коринт.
15.32

Мнозина искат да вярват, че със смъртта свършва всичко. Не им се мисли, че след този живот ще
трябва да дадат сметка на Бог. Те искат да живеят живота си по свой собствен начин, без да мислят
за последствията.
Какво казва Йоан 5: 28-29 за това? Ще има ли възкресение? ____________________________________
Легендата разказва, че щраусът забива глава в пясъка, когато се чувства застрашен, вярвайки, че по
този начин може да избегне идващата опасност. Вече знаем, че това не е вярно, както не е вярно, че
човек може да промени истината за възкресението на мъртвите, само защото не иска да повярва.
7. Когато Исус чу, че приятеля му Лазар е умрял, какво каза на сестра му Марта? Йоан 11:25-26
“Аз съм _______________ и _________. Който __________________ в мен, ако и да умре, ____________.
И никой, който е жив и ______________ в мен, няма ____________________________________”.
12

Накрая той попита „Вярваш ли в това?“ По-късно, когато Лазар
възкръсна от мъртвите, мнозина повярваха в него, но не всички; те
гледаха на това като на заплаха за техните традиции. Йоан 11: 45-48.
8. Прочети Деяния 17:30-32. Там Павел говори на хората от Атина,
увещавайки всички човеци навсякъде да се _________________ тъй
като е назначил ден когато ___________________________________
____________________________________________________. v. 30-31
КАКВО КАЗАХА,
КОГАТО БЯХА НА
ПРАГА НА СМЪРТТА?
Някои се страхуват от смъртта,
докато други я очакват спокойно. Чуйте думите на някои
вярващи в последните моменти
от живота им
“Вечността идва при мен като
Море на славата.” 4
“Отивам си с радостта като
на дете, което си тръгва от
училище.” 5
“Слънцето изгрява, но моето
залязва. Сменям това легло за
една корона. Сбогом.” 6
“Не скърбете за мен, а за себе
си. Отивам при Бащата на нашия Господ Исус Христос.” 7

Самия Христос ще бъде съдия, когото Бог е определил като го
е възкресил от мъртвите (ст. 31).
Деяния 17:32 – Чувайки за възкресението на мъртвите, едни се
_____________ а други рекоха _________________________________
Винаги ще има някои да се подиграват и други, които ще искат да
разберат повече. Всички ние трябва да се запитаме:
Вярвам ли, че Исус е възкръснал?

❑ Да ❑ Не ❑ Не знам

Вярвам ли, че Исус дава вечен живот? ❑ Да ❑ Не ❑ Не знам
Вярвам ли, че ще бъда възкресен след смъртта ми за вечен живот
или за осъждане? ❑ Да ❑ Не ❑ Не знам
Не е достатъчно само да знаеш, че има възкресение, а трябва да го
вярваш. Както видяхме в Йоан 11: 25-26, онези които вярват, няма
да умрат завинаги.

9. 1 Коринтяни 15:55 казва „О, смърте, къде е победата ти?“ Докато
Бог казва, че има победа над смъртта, но някои от нашите приятели
отричат. На кого ще повярваме? _______________________________
10. Нещо велико очаква онези, които са повярвали в Исус. Какво е?
2 Коринтяни 4:14 ____________________________________________
_____________________________________________________________

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Ефесяни 1: 20-21 обяснява, че
Божията сила е действала в
Христос, като го е възкресила
от мъртвите. Сега Христос седи
_____________________________
_______________________ ст. 20
Седейки там отдясно на Бог,
Христос е над всяко управление
и власт... не само в тази епоха,
но и в епохата, която идва.
Помисли колко е важно за нас
да знаем, че Христос е преди
всяко правителство и власт.

Един ден ще бъдем в Божието присъствие завинаги, заедно с
всички, които са вярвали в него. Следователно, ст. 18 казва, че не
трябва да фокусираме вниманието си върху _______________ неща,
но на __________________. Защо? ______________________________
_____________________________________________________________

Чрез възкресението на Исус Христос можем да знаем, че ни очаква нещо
повече от гроб. Той беше първият, който се изкачи на небето, но не и последният. Нашата смърт ще бъде преминаването към нещо много по-добро, отколкото можем да си представим.

Въпроси за обсъждане:
Как можем да бъдем сигурни, че ще възкръснем за вечен живот,
а не за осъждане?
Трябва ли да ни интересува, дали повечето от приятелите ни не
вярват в Христос или са безразлични към обещанията му?
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Стъпка 5

Христос, моя адвокат
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И):
_____ Нуждаем се от адвокат да ни защитава на последния съд пред Бог.
_____ Нашият адвокат Исус защитава само виновните.
_____ Има много посредници между Бог и хората.

Любопитна история

Спомняш ли си детските си пакости?

Едно малко момиченце си облякло
най-хубавата рокля, защото трябвало
да им дойдат специални гости. Майката, заета с приготовленията по посрещането я предупредила: „ Внимавай да
не намокриш роклята си, както обикновено правиш.“

Смешната история вляво е взета от реалния живот. Иска ми
се да беше възможно да разрешим проблемите си толкова
лесно, както момичето се сети да направи с ножицата.
Помисли за момент и отговори на следните въпроси:

Скоро, забравила за предупреждението, започнала да си играе с вода.
Докато си играела чула, че някой чука
на вратата и тръгнала, но видяла че
подгъва на роклята бил много мокър.
“Ииии, сега мама ще ме накаже“-помислила си тя. „Какво ще правя?“ Малкия
й ум веднага започнал да измисля
план. Взела ножица и отрязала мократа част на роклята. Доволна си помислила „Така мама няма да разбере, че
съм се намокрила“. Убедена, че е отстранила доказателствата от направената пакост, се отправила към салона
за да поздрави гостите.“

❑ Да Не		Пазиш ли тайна, която не искаш никой да
		разбере?
❑ Да ❑ Не		Понякога имаш ли угризения на съвестта?
❑ Да ❑ Не		Чувстваш ли, че някой те обвинява за неща
		от миналото ти?
❑ Да ❑ Не		Понякога чувстваш ли се толкова зле заради
		грешката си, че не виждаш никакъв изход?
❑ Да ❑ Не 		Има ли решение за съвестта, която те обвинява?

Чувството за вина заради нашите грешки предизвиква срам
и много от нас се чувстват безсилни да ги разрешат. Питаме се: „Какво ще мислят за мен? Може ли Бог да прости на
човек като мен?”
Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите;
но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца,
Исуса Христа праведния.“ 1 Йоан 2:1

1. Мислил ли си някога, че ще ти е необходим адвокат, който да те защитава пред Бог? ______________
Кога човек има нужда от адвокат? ____________________________________________________________
2. Някои не гледат на греха толкова сериозно, защото казват „Бог ще ми прости; има и по-лоши”. Какво
казва Библията на човека, който смята, че е достатъчно добър, за да стигне до небето без
помощ? Исая 64:6 __________________________________________________________________________
Има ли някой толкова лош, че да е извън обсега на Божията прошка? Римляни 5:8 ________________
Знаеш ли, че имаш адвокат? Прочети 1 Йоан 2: 1-2 и отговори на следните въпроси:
3. Към какви хора са адресирани тези думи? ст.1 _________________________________________________
Дете на Бог е човек, който е взел решението да се покае за греха си и да покани Исус Христос за
свой личен спасител. Бог е реалист. Въпреки че иска да не грешим, Той осъзнава, че ще има моменти, когато ще изпаднем в грях.
4. Какъв ресурс имаме във времена на провал? ст. 1 _____________________________________________
Колко обнадеждаващо е да знаем, че имаме адвокат, който се застъпва за нас!!
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“Понеже всички
съгрешиха
и не заслужават да
се прославят от Бога”
Римляни 3:23

5. Някои нямат доверие на адвокати. Различен ли е Исус Христос?
Според ст. 1 Той е ________________________________________.
Помисли какво означава това за живота ти.
6. Какъв е нашия правен случай? Тежък или лек?____________________
Еклесиаст 7:20 казва “Наистина няма праведен човек на земята, Който
да струва добро и да не греши.”
7. Тъй като сме виновни, какъв шанс има да избегнем наказанието?
Как Исус защитава виновни клиенти като нас? Според 1 Йоан 2:2
той е ______________________________________ за нашите грехове.

ДОГОВОР С
МОЯ АДВОКАТ

Думата „умилостивение“, срещана в някои преводи на Библията, означава „жертвата за прошка на греховете ни“. Неговата кръв успокоява
Божия гняв, плащайки цената на нашето спасение. Бог е доволен от
жертвата на Христос и не изисква нищо друго (като дела, и т.н.)

Господи Исусе Христе,
Имам нужда от Твоята помощ,
за да се защитя. Обвиненията
срещу мен са сериозни и аз
съм виновен за тях. Нямам защита, нито оправдание, за поведението си. Чувствам се зле
и съжалявам за всички лоши
неща, които съм направил.
Вярвам, че си пролял кръвта
си за мен, за да платя дълга си
пред закона на Баща ти. Разбирам, че си взел присъдата
ми и че всичко вече е платено
с Твоята смърт.
Посредством това споразумние Те наемам за свой адвокат,
като Те каня да ме защитаваш
срещу справедливите обвинения срещу мен. Приемам
Те като единствен застъпник
и се отказвам от всеки друг,
на когото съм имал доверие в
миналото.
Нямам средства за да платя
за услугите Ти. Дори най-доброто, което мога да направя, няма да е доста-тъчно.
Единственото нещо, което
предлагам, е доверие и вяра в
Теб. Давам ти и живота си, за
да ти служа.
Ще се нуждая от Твоите услуги, непрекъснато през целия
си живот, тъй като ще продължа да се боря с греха до деня,
в който умра.
На Твое разположение,
__________________________
Подпис на клиента
__________________________
Дата

Някои истини за нашия адвокат:
• Той е честен. Не печели с трикове или законни маневри, които изкривяват истината. Не може да бъде подкупен, нито използва лъжи.
• Христос защитава виновните клиенти. Без него клиентите му няма да
имат защита, надежда за успех.
• Христос отива сам пред Бог да ни защити. Той не ни призовава да свидетелстваме, защото би било напразно. Нямаме извинение.
• Противникът е дяволът, чиято тактика е да ни обвинява (Откр. 12: 10-12).
Исус опровергава обвиненията на дявола, защитавайки ни с кръвта си.
• Не прокламира нашата невинност, но признава нашата вина. Той твърди,
че наказанието вече е платено със смъртта му. Дългът вече е анулиран.

8. 1 Тимотей 2:5 казва, че има само един _______________ между Бог и
човеците, човекът_________________________, който даде живота си
за спасение на всички. Какво е ходатай? Това е този, който се застъпва между двама души, опитвайки се да ги помири, когато има проблеми.
9. Колко ходатая има според 1 Тимотей 2:5? ________________________
Много хора не вярват, че Исус е единственият посредник между Бог и
хората; по-скоро търсят други да се застъпват за тях.
Кои са някои от посредниците, които хората търсят да ходатайстват за
тях пред Бог? __________________________________________________
_______________________________________________________________
Истината е, че не сме в състояние да се защитим пред святия
Бог; нито църквата, нито девата, нито светецът, нито религиозният може да ни спаси, само Исус Христос.
Наел ли си Исус Христос за свой адвокат или разчиташ на себе
си или на някой друг? _____________________________________
Ако не, прочети и подпиши “Договор с моя адвокат“ в съседната колона, ако си съгласен с това, което пише.
15

Моя Адвокат
Непознат автор

След като живеех „добър живот“, времето ми
на земята свърши. Първото нещо, което си
спомням, беше да седя в чакалнята на съдебна
зала. Вратите бяха отворени и ми беше наредено да вляза и да седна на пейката на подсъдимия. Огледах се и видях прокурора, който
беше най-отвратителният човек, когото някога
съм виждал. Хвърли ми зъл поглед и изсумтя.
Докато седях, погледнах отляво и видях моят
адвокат, мил и грижовен джентълмен, който
ми се стори познат.
Изведнъж входната врата на съдебната зала
се отвори и там съдията се появи в черната си
туника. Бях толкова впечатлен, че не можех да
откъсна поглед от него. Когато седна на мястото си, той каза „Да започнем“.
Прокурорът се изправи и каза: „Казвам се
Сатана и аз съм тук, за да покажа защо подсъдимият заслужава ад“. Започна да разказва
за всички лъжи, които бях изрекъл, нещата,
които бях откраднал, как съм изневерявал и
мамил другите. Разказа за всички извращения
направени в изминалия си живот.
С всяка изминала минута се чувствах все
по-зле; толкова засрамен, че дори не можах
да вдигна поглед към собствения си адвокат.
Дяволът споменаваше грях след грях, дори
тези които бях напълно забравил. Чувствах
се притеснен от всичко, и още повече когато
видях, че адвокатът ми не казваше нищо, за да
ме защити.
Знаех, че съм правил всички тези неща, но
съм правил и много добри неща. Не можеше
ли добрината ми да отмени някои от лошите
дела? Обвинителят завърши, като каза бясно:
„Този човек трябва да бъде хвърлен в ада. Той
е виновен за всички тези обвинения и няма
човек, който да докаже противното”.
Когато настъпи времето, адвокатът ми поиска
разрешение да се обърне към съда. Съдията
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прие искането, въпреки протестите на Сатана.
Докато вървеше към трибунала, го видях за
първи път в цялото му великолепие и величие.
Вече се сетих защо ми се стори познат; Исус
беше този, който ме представляваше, моят
Господ и Спасител. Той застана пред пейката
и тихо каза на съдията. „Здравей татко“ и продължи „Сатана е прав, когато казва, че този
човек е съгрешил. Няма да отричаме това.
Приемаме обвиненията срещу моя клиент.
Освен това е прав, че този човек заслужава
да бъде наказан със смърт”.
Пое дълбоко въздух, обърна се към Баща си с
протегнати ръце и провъзгласи: „Но аз дадох
живота си на кръста, за да може този човек
да има вечен живот. Той ме е приел за негов
Спасител, значи тогава той е мой.“ Продължи,
казвайки: „Името му е записано в Книгата на
живота и никой не може да го изтръгне от
ръката ми. Сатана все още не разбира, че
този човек няма да получи справедливост, а
милост”. Отново седна на мястото си, но преди
това погледна баща си и каза: „Няма какво
друго да се направи. Направих всичко”.
Съдията вдигна мощната си ръка и със сила
свали чука си, когато от устата му излязоха
следните думи: „Този човек е свободен; наказанието вече е изплатено изцяло. Случаят е
приключен“.
Докато излизах от стаята с адвоката си, чувах
как Сатана крещи „Няма да се откажа. Ще
спечеля следващото дело.“ Попитах Исус дали
някога е загубил случай. Той ме погледна с
любов и каза: „Всички, които са се обърнали
към мен и са ме помолили да ги представлявам, са получили същата присъда като твоята:
Напълно платено.” 9

НО:
ПЛАТЕ ЕН
ЮЧ
ПРИКЛ Й
СЛУЧА

Моето прибежище
Едни фермери пионери пресичали прериите на Стария
Запад в търсене на земя за обработване. Те пътували
с покрити с платно каруци, теглени от волове и напредъкът им бил много бавен. Един ден, за техен ужас,
те видели в далечината облак дим, който се разпространявал на километри, изпълвайки целия хоризонт.
Било очевидно, че огънят се движил бързо към тях от
запад, поглъщайки сухата трева на прерията. Те били
преминали през една река предния ден, но нямало
време да се върнат там преди да ги достигнат пламъците. Какво да правят? Докато те били парализирани
от страх, един мъж поел властта, като им заповядал
да подпалят тревата зад тях. След като било изгорено достатъчно пространство, всички се приютили в
изгорената земя.

“Ето, идва
от облаците“

Докато ужасният пожар се разпространявал бързо,
едно момиченце извикало от ужас: „Сигурни ли сте,
че няма да бъдем погълнати от огъня?“ Водачът
отговорил: „Дъще моя, пламъците не могат да ни
достигнат тук, защото стоим там, където огънят вече
е преминал. Ние сме в безопасност.“ Така и станало.
Каква картина на сигурност можем да намерим в
Христос! Огънят на Божия съд е преминал над него и
той се е превърнал в наше убежище. Ние сме в безопасност завинаги, защото стоим в заслона, където
огънят вече е преминал.
Върху Него падна отмъщение от високо, което щеше
да ни потопи в бездната. За нас Той страда, стана
нашето убежище също.10

Моя Цар Идва
От текста вдясно
можем да научим
за второто идване
на Христос:

„Затова и Бог го превъзвиши, и Му
подари името, което е над всяко друго
име; така щото в Исусовото име да се
поклони всяко коляно от небесните и
земните и подземните същества,
и всеки език да изповяда, че Исус
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.“

• Всички ще видят идването. Това, което сега е невидимо,
ще бъде видимо за всички.

• Ще бъде разпознат по цялата земя в небесата като Цар

Филипяни 2:9-11

на царете.

• Преди да установи царството си ще съди народите с яр-

ост. Те ще съжаляват, когато осъзнаят, че са на грешната
страна, но ще е късно.

Ето, иде с облаците; и ще Го види
всяко око, и ония, които го прободоха;
и всички земни племена ще
възридаят за Него. Така е. Амин.

• Неговото царуване няма да свърши, никога! Ще има

постоянство, не като нестабилността и несигурността на.

Откровение 1:7

Нека помислим
1.

Световното царство стана царство на
нашия Господ и на Неговия Христос;
и Той ще царува до вечни векове.

Как те карат да се чувстваш, четейки тези стихове от
Откровение?

❑ Страхувам се. Не знам как ще се справя в съдния

Откровение 11:15

ден.

❑ Чувствам се сигурен.

Из устата Му излизаше остър
меч, за да порази с него народите;
и Той ще ги управлява с желязна
тояга и ще стъпче лина на лютия
гняв на Бога Всемогъщий.
И на дрехата и на бедрото
Му имаше написано име:
ЦАР НА ЦАРЕТЕ, И ГОСПОД
НА ГОСПОДАРИТЕ.

❑ Насърчавам се да продължавам да правя

добро, дори когато другите ми се подиграват.
2.

Готов ли е паспорта ти за влизането в царството?
________________________________________________

3.

Ще бъдеш сред тези, които скърбят, или сред тези,
които ще се радват, когато дойде великият Цар?

Откровение 19:15-16

_________________________________________________
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Стъпка 6

Царят Христос
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И):
______ Един ден Христос ще царува, донасяйки мира, за който светът 		
копнее.
______ За мнозина идването на Христос на земята ще бъде повод за
съжаление
______ Светът е изгубен и няма надежда за нещо по-добро от бедствието,
в което живеем.

“Защото ни се роди
Дете, Син ни се даде; И
управлението ще бъде на
рамото Му; И името Му ще
бъде: Чудесен, Съветник,
Бог могъщ, Отец на
вечността, Княз на мира.
Управлението Му и
мирът непрестанно ще се
увеличават На Давидовия
престол и на неговото
царство...” Исая 9:6-7

ИДВАЩИЯТ ЦАР
Въпреки че Христос е роден в смирено семейство и започва живота си
като дърводелец, Исая пророкува за раждането му. Това много малко бебе
не само щеше да бъде почитано от овчари и мъдреци, но един ден щеше
да носи царството Божие на раменете си и да бъде приветстван като Княз
на мира (Исая 9: 6-7). В този урок ще видим какво казва Библията за Исус
Христос, идващия Цар.
1. Какво каза ангелът на Мария в Лука 1: 31-33 за бъдещето на нейния
син Исус? ______________________________________________________
________________________________________________________________

Говорейки за „трона на баща му Давид“, това е пророчество, че Исус Христос, потомък на цар Давид,
ще царува над Израел завинаги. Историята ни казва, че Исус дойде да се представи като обещания
цар на Израел, но вместо да бъде признат, той беше отхвърлен и разпнат. Това не означава, че пророчествата за него няма да бъдат изпълнени, а само, че ще трябва да почакаме още малко.
2. Какво казва Филипяни 2:7-8 за Исус? _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Исус дойде като смирен слуга и крайният израз на това беше смъртта му на кръста; но... Свършва ли
историята там, или идва нещо друго? Нека продължим да четем.
3. Според Филипяни 2: 9-11, въпреки че е бил отхвърлен в миналото, как ще бъде приет в бъдеще?
___________________________________________________________________________________________
4. Можем ли да кажем, че всяко коляно е сведено пред Христос днес на земята? ____________________
По-скоро какво е състоянието на света днес? _________________________________________________
Живеем в свят, който воюва с Христос и неговите закони. Мнозина го отхвърлят направо, докато
други изповядват, че следват Исус, но животът им отразява друга реалност
БОЖИЕТО ЦАРСТВО
5. Въпреки че Исус говори много за „Божието царство“, ние видимо не
го виждаме. Днес Христос царува в сърцата на своите последователи.
Какво е доказателството, че човек е подчинил живота си на царството
на Христос? Матей 7:21
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Не можем да кажем, че Христос е нашият цар, ако не правим това, което той казва. На един цар
трябва да се подчиняваме.
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6. С какво се сравнява Божието царство в Матей 13: 31-32? То е
като _________________________ , Въпреки че е най-малкото
семе, то расте и става най-голямото от растенията. За мнозина
днес да бъдат последователи на Христос е от малко значение. Те
предпочитат да търсят признанието на приятели и удобствата на
имотите си, но след време ще видят, че най-важното е не това,
което се вижда, а това, което е невидимо. Който се присъедини
към Христос, се присъединява към нещо велико. Той е част от
отбора победител.

СЛЕДВАЙКИ
МОЯ ЦАР
За да получиш представа за ценностите, които управляват Божието
царство, прочети Проповедта на
планината в Матей 5-7.

7. Матей 13: 45-46 сравнява Божието царство с търговец търсещ _________________________________
Когато намери един с голяма стойност, той отиде и продаде ______________________ и го _________
Какво ти казва тази притча за стойността да принадлежиш към Христовото царство? _____________
___________________________________________________________________________________________
8. Какво е необходимо за влизането в Божието царство? Йоан 3: 3 _________________________________
Духовното раждане се случва, когато някой приеме Христос чрез вяра като свой Спасител и стане
дете на Бог.
9. Матей 6:33 заповядва първо да се търси Божието царство и Неговата правда. Какво ни казва този
стих за нашия дълг като граждани на Христовото царство? ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
На кое царaство
принадлежа?

Първото нещо е да търся царството, тоест да се подчинявам на Христос
като мой цар. Той трябва да е на първо място, над всичко друго. Кой управлява?
С оглед на всичко това всеки трябва да се запита:

Принадлежа ли към Божието царство? ❑ Да ❑ Не
Имам
ли вече
паспорт
за небето?

❑ Не знам.

Ако не, на кое царство принадлежа? _________________________________
Живея ли като верен гражданин? ❑ Да ❑ Не ❑ Трудно ми е да бъда верен.
Който управлява живота ми? ❑ Да ❑ Не ❑ Аз и желанията ми.
Ако искаш да си по-близо до царя, помисли върху „Разговор с моя цар“
(отдолу)

РАЗГОВОР С МОЯ ЦАР
О, Царю мой Исусе: Признавам те като Създател
и Върховен над цялото творение. Смирявам се
пред Твоята сила и величие. Каня Те на трона на
живота ми. Управлявай ума ми, така че той да се
научи да мисли като Теб, и краката ми, така че да
следват стъпките Ти. Моля кръвта Ти да ме изчисти от
всичките ми грехове.
Искам да провъзглася славата Ти, когато дойдеш да
царуваш. Искам да царуваш, както в мен, така и в целия
свят. О, вечен Царю, очаквам с нетърпение деня, в
който всяко коляно ще се поклони пред Теб.
Светът е потопен в объркване и несправедливост.
Жителите му се съмняват и Ти се подиграват. Те си

КАК ЩЕ БЪДЕ НЕГОВОТО ИДВАНЕ?

мислят, че са толкова важни и мъдри, сякаш
Вселената се върти около тях. И аз бях такъв,
но разбрах, че съм просто малка рибка във
Твоето голямо море.
Чувствам се притиснат от света, който иска
да се съобразявам с неговите обичаи. Помогни ми
да устоя на изкушението да следвам друг цар или да
се обявя за цар на собствения си живот. Ти си моята
надежда за настоящето и за вечността.
		
		

Твой смирен слуга,
___________________________
(Подпис)

Виж “ Моя Цар Идва” на стр. 17.
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СЕГА КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИШ?
Ако изучавайки тази книга, си приел Христос за свой личен Господ и Спасител, учителя
ти ще те посъветва какво да правиш сега. Ако не си имал учител, вземи предвид следните съвети:
“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето,
[всичко] стана ново”. 2 Коринтяни 5:17
Ти си новороден, греховете ти са простени и вече си ново създание.
Бог току-що е започнал да променя живота ти. Живей с вяра, отдавайки се на Бог и доверявайки се на Светия Дух да върши работата в
живота ти. Самият Бог е този, който отговаря за промяната в живота
ти.
Като новороден в Христос, процесът на растеж трябва да започне.
Това се нарича ученичество. Има определени духовни упражнения,
които ще те укрепят като нов християнин. Колкото повече ги практикуваш, толкова по-силен ще бъдеш
1. Моли се на Бог по всяко време и всеки ден. Молитвата е разговор с Бог, в който
може да му разказваш твоите радости и скърби. Може да го хвалиш, да му
благодариш, да изповядаш греховете си и да помолиш за помощта му.
2. Чети Библията всеки ден. Добър начин да започнеш да четеш е Евангелието на Йоан
в Новия завет. Преди да започнеш да четеш, кажи на Бог: „Ето ме Господи, готов
съм да чуя гласа ти“. Чети Библията бавно, размишлявайки върху нейното значение.
Понякога е по-добре да препрочетеш една глава няколко пъти, за да я разбереш
по-добре, преди да преминеш към следващата. Преди всичко помни, че трябва да се
подчиняваш на словото, а не само да го четеш.
3. Потърси и посещавай християнска църква, където се проповядва Божието Слово.
Хората от църквата са твоите братя и сестри в Христос, твоето ново семейство.
Помоли пастора за помощ, за да се интегрираш
в църквата.
4. Говори с другите за Христос. Разкажи им какво е
направил в твоя живот.
5. Отдели се от света на греха, в който преди си
живял. Моли се на Бог да ти помогне да устояваш
на изкушенията. Ако по някаква причина изпаднеш
в грях, изповядай го директно на Бог веднага щом
го осъзнаеш.
6. Подчинявай се на Христос във всеки един момент,
оставяйки го да управлява всички области на живота
ти.
7. Започни изучаването на поредицата „Нов живот в Христос“. Има още части, които
можеш да получиш от дистрибутор във твоята страна (виж списъка в началото на
тази книга). Може също да изтеглиш безплатните ръководства от интернет на следната страница: www.nuevavidaencristo.org
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БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ, СЪПЪТСТВАЩИ ВСЕКИ УРОК
Стъпка 1
Йоан 1: 1-4
1
В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2
То в начало беше у Бога.
3
Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
4
В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.
Йоан 1:11
11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
Йоан 14:6
6
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене
Йоан 3:3
3
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието
царство.
Ефесяни 2:1-5
1
И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога
според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на
непокорството;
2
между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на
плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.
3
Бог, обаче е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
4
даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
Йоан 3:16-18
16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в
Него, но да има вечен живот:
17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
Йоан 1:12
12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
Стъпка 2
Йоан 1:29
29 На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!.
1 Петрово 1:18-19
18 като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от
бащите ви,
19 но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
1 Петорово 2:24
24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да
живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.
Исая 53:3-7
3
Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото
отвръщат хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
4
Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от
Бога, и наскърбен.
5
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде
наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
6
Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
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7

Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца,
която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.

Откровение 12:10-11
10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог
и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и
нощем пред нашия Бог.
11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха
живота си до толкоз, щото да бягат от смърт..
Откровение 21:27
27 И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Откровение 20:15
15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.
Стъпка 3
Йоан 10:1-15
1
Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той
е крадец и разбойник.
2
А който влиза през вратата, овчар е на овцете.
3
Нему вратарят отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4
Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5
А подир чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на чуждите.
6
Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7
Тогава Исус пак рече: Истина, истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете.
8
Всички, които са дошли преди Мене са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9
Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат из
билно.
11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
12 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и
вълкът ги разграбва и разпръсва.
13 Той бяга защото е наемник, и не го е грижа за овцете.
14 Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене познават,
15 също както Отец познава Мене, и Аз познавам Отца; и Аз давам живота Си за овцете.
Йоан 10:27-29
27 Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
Стъпка 4
Матей 28:1-6
1
А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят
гроба.
2
А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на
него.
3
Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.
4
И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.
5
А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.
6
Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
Деяния 1:9-11
9
И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.
10 И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях,
11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.
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Римляни 1:4
5
а по Дух на светост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите;
1 Коринтяни 15:12-13
12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?
13 Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;
1 Коринтяни 15:17
17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.
1
32

Коринтяни 15:32
Ако мъртвите не се възкресяват „нека ядем и пием, защото утре ще умрем“.

Йоан 5:28-29
28 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,
29 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Йоан 11:25-26
25 Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
26 и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
Деяния 17:30-32
30 Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,
31 тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за
което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
32 А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: За тоя предмет пак ще те
слушаме.
2 Corintios 4: 14, 18
14 понеже знаем, че Тоя, Който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни
представи заедно с вас.
18

които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

Стъпка 5
Исая 64:6
6
Защото всички станахме като човек нечист, И всичката ни правда е като омърсена дреха; Ние всички
вехнем като лист, И нашите беззакония ни завличат както вятъра.
Римляни 5:8
8
Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
1 Йоан 2: 1-2
1
Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса
Христа праведния.
2
Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
1 Тимотей 2:5-6
5
Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
6
Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички;
Стъпка 6
Лука 1:31-33
31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му
Давида.
33 Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
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Филипяни 2:7-11
7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;
10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,
11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Матей 7:21
21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на
Отца Ми, Който е на небесата.
Матей 13:31-32
31 Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го
пося на нивата си;
32 което наистина е по-малко от всичките семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му..
Матей 13:45-46
45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери,
46 и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи..
Йоан 3:3
3
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието
царство.
Mateo 6:33
33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
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“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва
в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16

Откриване на Новия Живот в Христос

Кой е Исус Христос?

който е завършил успешно всички уроци от курса
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