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1. В търсене на произхода 
 

    Бог стартира живота  
 
 

Един често задаван въпрос 

Съществува ли Бог? Това е въпросът, на който постоянно търсим отговор. Ако Бог 
не съществува, безсмислено е да Го търсим. В Библията четем: Който идва при 
Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тези, които Го 
търсят. (Евреи 11:6) В научно-математически смисъл не е възможно да се докаже 
съществуването Му, но въпреки това знаем, че много неща говорят за Него.  

 
 

Космосът 

Ако гледаме на Космоса като резултат на една 
случайност, възникват много въпроси без нито един 
отговор. Същото е и с теорията за „взира“. Откъде 
се появява първата материя?  Дори „взира“ не може 
да произведе нещо от нищото. Теорията за 
еволюцията е широко разпространена, но слабо 

доказана. Как може от нищото да се развият 
невероятно сложни форми на живот на земята? 

Затова се говори просто за една теория. 
 

 

В Библията намираме ясно обяснение 

В началото Бог сътвори небето и земята. (Битие 1:1) Нашият свят не е 
случаен продукт от срещата на частици, „които винаги ги е имало“.  Ние 
разпознаваме, че зад творението стои висш интелект. С вяра разбираме, че 
световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не 
стана от видими неща. (Евреи 11:3) Началото и произходът на Творението са в 
Бог. Защото Той каза и стана; Той заповяда и затвърди се. (Псалм 33:9)  

 
 

Удивителен ред в създаване на природата и природните 
закони 

От необята на Космоса до най-микроскопичните живи същества - всичко е 
подредено в удивителен ред. Но той не възниква от само себе си. Природните 
закони ни насочват към Законодателя. Бог, Който е създал света и всичко, 
което е в него, е Господар на небето и на земята. (Деяния на апостолите 17:24) 
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Човекът - най-ясният сигнал за съществуването на Създателя 

Господ Бог образува човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му 
дъха на живота; и човекът стана живо същество. (Битие 2:7) За разлика от 
животните човекът е „личност“ - може да мисли, да чувства и да желае; има 
съвест; способен е да взема разумни решения; прави разлика между добро и зло; 
притежава страст и любов. Преди всичко има дълбок копнеж за Бога! Откъде 
идват тези характеристики? Едва ли биха могли да възникнат чрез еволюцията 
или чрез верига случайности. Човекът не е случайност! Цар Давид, който пише 
много от псалмите в Библията, казва: Господи, ще Те славя, защото страшно 
и чудно съм направен; чудесни са Твоите дела, и душата ми добре знае 
това. (Псалм 139:14) 

 
 
 
 

2. Върху какво почива нашето знание? 
 

    Бог се открива чрез Библията 
 

Ние се нуждаем от сигурни твърдения за Бога 

Един мъж на име Йов, за когото има цяла книга в Библията, веднъж е попитан: 
Можеш ли да изследваш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш 
Всемогъщия напълно? (Йов 11:7) Какво трябва да отговори на това? Ние не 
можем да разпознаем Бога, затова Той ни се открива. 

 
 

Бог се разкрива в природата 

Небесата прогласяват славата Божия, и просторът възвестява делото 
на ръцете Му. (Псалм 19:1) Космосът, в своята големина, ред, разнообразие и 
красота, говори много за Бог, Който го е създал. В сътворението на земята Господ 
показва Своята мощ, неразбираема мъдрост и открояващо се творчество. От 
създанието на света това, което е невидимо у Бога, вечната Му сила и 
Божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията. (Римляни 1:20) 

 
 

Бог говори на човека 

Комуникацията се случва чрез думите. Господ се представя: Никога не е идвало 
пророчество от човешка воля, но човеци са говорили от Бога; движени 
от Святия Дух. (2 Петър 1:21) Няма друго литературно произведение с такова 
изобилие от ясни и точни предсказания, които по-късно се изпълняват дословно.  
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Да си припомним мястото на раждане на Исус Христос или подробностите по 
Неговото разпъване. Това не може да е случайност! В цялата Библия Бог 
преследва една цел. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за 
поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. (2 

Тимотей 3:16) 

 
 

Никоя друга книга не е 
показала такава променяща 
живота сила 

Библията притежава въздействаща 
сила върху живота на човека. 
Непрестанно благодарим на Бог, 
задето като приехте чрез нас 
словото на Божието послание, 
приехте го не като човешко слово, 
а като Божие слово, каквото е 
наистина, което и действа между 

вас, вярващите. (1 Солунци 2:13) През хилядолетията милиони хора са 
свидетелствали от собствен опит: Законът Господен е съвършен, възвръща 
душата; изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. (Псалм 

19:8)  
 

Който иска да познае какъв е Бог, трябва да чете Неговото слово, Библията. В нея 
човек намира Бога и научава какво Той очаква от нас. 
 
 
 
 

3. Невидим и въпреки всичко забелижим? 
 

    Бог, нашият Създател, се представя 
 

 
Всеки има своята представа за Бог. Някои Го виждат като добър дядо с дълга 
брада, Който с удоволствие затваря очи пред грешките. Други - като големият 
небесен полицай. За трети Той е свръхестественото Нещо, което не може да се 
обхване. Истината е, че само Бог може да направи верни изказвания за Себе Си. 
Следващите примери описват какво Бог Сам открива за Себе Си в Библията. 
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Бог е всеобхватен 

В Бог има много неща, които не можем да разберем. Бог върши велики и 
неизследими дела, и безбройни чудеса. (Йов 5:9) Той е извън обсега на нашето 
възприемане. Човешкият разум и разсъдък не могат да превъзмогнат тази 
пропаст. Това не би трябвало да ни изненадва. Ако можехме изцяло да обхванем 
Бога, Той не би бил Бог. Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен 
е в сила, в правосъдие и преизобилна справедливост. Той няма да угнети. 
Затова пред Него благоговеят човеците; Той не зачита никого от 
високоумните. (Йов 37:23-24) Какъвто е бил, такъв е и сега! Бог завинаги остава 
Същият! 

 
 

Бог е личност 

Бог не е предмет, сила или мисъл. 
Начините, по които мисли, чувства, 
желае и действа, Го разкриват като жива 
личност. Но Бог не е просто „онзи горе“, 
„милият Бог“ или някакъв „супермъж“. 
Господ е истинският Бог, живият 
Бог и вечният Цар. (Еремия 10:10) 
 
 
 

Бог е вечен 

Бог няма начало и край.  Преди да се родят планините, си дал съществуване 
на земята и вселената, отвека и довека Ти си Бог. (Псалм 90:2) Времето никога 
не е било без Бог, няма и да бъде! Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, 
Който е, и Който е бил, и Който ще бъде, Всемогъщият. (Откровение 1:8) Бог 
е Такъв, какъвто е бил! И все още Го има! 
 
 

Бог е независим 

Всяко живо същество е зависимо от другите същества, от Бог и обстоятелствата. 
Но Бог е тотално независим от Своето създание! На Бог не са потребни 
служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже Сам 
Той дава на всички живот и дишане, и всичко. (Деяния на апостолите 17:25) 
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Бог е праведен 

Библията казва: Господ е Бог 
правосъден. Блажени всички, 
които Го чакат. (Исая 30:18) Бог не 
е само Създател и Покровител - Той 
е нашият Съдия. Правда и съд са 
основа на престола Му. (Псалм 

97:2) Във времето и вечността Бог 
възнаграждава и наказва със 
съвършено и неотменимо 
правосъдие. 
 

 

Бог е свят 

Кой е подобен на Тебе, Господи, сред боговете? Кой е подобен на Тебе, 
славен в святост, страховит във величието Си, правещ чудеса? (Изход 

15:11) Божията святост е несравнима! Няма никой свят като Господа; защото 
няма друг, освен Тебе, няма канара като нашия Бог. (1 Царе 2:2) Той е напълно 
безгрешен, няма слабости! Святият Бог иска от всички нас да бъдем свети като 
Него.  В Библията Той ни призовава: Бъдете святи, понеже Аз съм свят.  
(1 Петър 1:16) 

 
 

Бог е всезнаещ 

Неговото знание е съвършено. Няма създание, което да не е явно пред Бога; 
но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, пред Когото ще 
отговаряме. (Евреи 4:13) Бог знае всичко за миналото, настоящето и бъдещето; 
знае всички наши мисли, думи и дела. Неговата съвършена мъдрост надхвърля 
нашето разбиране. Колко дълбоко е богатството на премъдростта и 
знанието на Бог! Колко са непостижими Неговите закони и неизследими 
пътищата Му! (Римляни 11:33) 

 
     

Бог е всемогъщ 

Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо твърде мъчно за Мене? 
(Еремия 32:27) Това обаче не означава, че Бог може да прави всичко. Например: Той 
не може да лъже, да бъде неверен; не прави грешки, не съгрешава, не отрича Сам 
Себе си. Но в съгласие със Своята Божествена същност, Бог може да прави 
всичко, което поиска! 
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Бог е любов 

Това със сигурност е най-хубавото и най-важното. Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, 
който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16) В Своя Син, Който е 
едно с Бащата, Бог дава живота Си за нас. Няма по-велико от това, да дадеш 
живота си за другите! Така (не на теория, а на практика) Бог показва съвършената 
форма на любов. 

 
 
 
 

4. Нашето най-голямо предопределение 
 

    Човекът е създаден чудно 
 
 

Ние, хората, търсим смисъла на живота 

Защо съществуваме? Откъде идваме? Нашият живот има ли цел? Първо трябва 
да разберем, че не просто „съществуваме“, не просто си живеем - ние сме много 
повече от случайно натрупване на атоми в подходящ състав. Библията казва, че 
сме специално създадени от мъдрия и свят Бог. Бог сътвори човека по Своя 
образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори. (Битие 

1:27) В сравнение със слънцето, луната и звездите ние се чувстваме съвсем малки, 
но Бог ни е направил отличаващи се, неповторими. 

 
 

Ние сме повече от едно високо развито животно 

За това говори нашата свободна воля, с която оформяме живота си. Плодете се 
и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над 
морските риби, над въздушните птици, и над всяко живо същество по 
земята. (Битие 1:28) Ние сме личните управители на Бог на земята. Имаме 
отговорността да планираме нашия живот и този на другите живи същества. 

 
 

Ние получихме специфично достойнство 

„Създаден по Божия образ“ не означава, че сме умалено 
създание на Бог със същите качества, но в по-малко 
количество – това означава, че сме определени за 
общуване и взаимоотношение с Него. В молитва можем 
да общуваме с Бога. В началото на световната история 
човекът живее в съвършена среда, в отношение на 
любов към другия, в абсолютна хармония с Бога. 
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По онова време не съществува „криза на идентичността“ 

Тогава не само хората изпитват пълно удовлетворение от съществуването си на 
света, но и Бог е доволен от тях. Това знаем от Библията. Тя разказва, че след 
завършването на творението и създаването на човека, всичко е перфектно: Бог 
видя всичко, което създаде; и ето, беше твърде добро. (Битие 1:31) Докато са 
послушни на Божиите напътствия в рая, хората живеят щастливо, в съвършена 
хармония с Него; знаят кои са и с каква цел са на света. 

 
Днес ситуацията е съвсем различна. Защо е така? Какво се случи? 

 
 
 

5. Най-голямата катастрофа в световната история 
 

    Човекът се разбунтува срещу Бога 
 
 

Коя е най-голямата катастрофа, която хората преживяват? 

Много от водещите редове на вестниците, радиото и телевизията ни напомнят, че 
нещо в света не е наред. Елементарно е да се оплакваш от насилието и 
несправедливостта, от хаоса и грешките на обществото, но преди да обвиняваме 
другите, трябва да се информираме за истинските причини. В Библията се казва: 
Чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха – смъртта, и по този 
начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. 
(Римляни 5:12) 

 
 

Бог поставя само едно 
единствено ограничение 

Нашите предци, първите хора (Адам 
и Ева) живеят в абсолютна свобода. 
От всяко дърво в градината 
свободно да ядеш; но от 
дървото за познаване на 
доброто и злото да не ядеш; 
защото в деня, когато ядеш от 
него, ще умреш. (Битие 2:16-17) Така 

Бог ги изпитва дали ще потвърдят 
доверието, вложено в тях, и дали ще уважат дадената им свобода. Дяволът 
изкушава Ева да се усъмни в Божиите думи и да действа противно на тях. И като 
видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво 
желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да 
яде с нея, та и той яде. (Битие 3:6) 
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В този момент „грехът влиза в света“ 

Чрез осъзнато неподчинение Адам и Ева се отделят от Бога. Изведнъж между 
Бога и човека се появява стена. Вместо да обичат Бога, сега те се страхуват от 
Него. При вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше в 
градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога 
между градинските дървета. (Битие 3:8) Вместо да бъдат сигурни, доволни и 
щастливи, поради греха, те се чувстват виновни и стават страхливи.  
 
 

Последствието е отделяне 

Господ казва, че щом проявим непокорство, контактът с Него ще се прекъсне. Така 
и става. В онзи ужасен момент се отделяме от Бога и умираме духовно. Тогава, 
като краен резултат, настъпва телесната смърт. Но не е само това: като 
наследство Адам и Ева ни оставят своето съсипано, грешно същество. До ден-
днешен е така: Чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха – 
смъртта, и по този начин смъртта мина във всичките човеци, понеже 
всички съгрешиха. (Римляни 5:12) Обърнете внимание на думата „всички“ - ние 
също сме включени в нея. Всички сме грешници и ще умрем. Ако кажем, че 
нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. (1 Йоан 1:8) Нашият живот 
доказва това. Твърденията на Библията са верни! 

  
 

Живеем ли така, както се харесва на Бог 

Вие винаги ли сте искрен, любящ и безкористен – напълно без вина? Бог знае 
отговора на този въпрос – а и Вие, ако сте честен, също го знаете. Всички 
съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога. (Римляни 3:23) Всеки 
човек е грешник по природа (още от рождение) чрез собствените си действия и 
решения. Вие може да се запитате относно посочените факти и техните 
последствия. 

 
 
 

6. Без надежда 
  

    Човекът е заробен от греха 
 
 

Неизлечимо погубен 

Когато се диагностицира една болест, веднага се поставя въпросът „Лоша ли е?“. 
Този въпрос трябва да се постави най-вече при духовната болест „грях“. Ние с 
удоволствие признаваме, че сме „грешници“, защото не знаем какво точно 
означава това.  
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Имаме предвид само общите несъвършенства на природата или се скриваме зад 
оправданието: „Всъщност това правят всички!“ Така отбягваме същинския въпрос: 
„Колко е зле състоянието ни?!“ Библията ни информира за това. 

 

Библията казва, че сме лоши 
от главата до петите 

Това не означава, че не бихме могли 
да направим добро. Библията 
констатира, че грехът е навлязъл във 
всяка област на нашето същество –  в 
мислите, чувствата, волята, съвестта, 
душата и фантазията. Сърцето е 
измамливо повече от всичко и е 
страшно болно. Кой може да го 
познае? (Еремия 17:9) При това 

основният проблем не е какво сме 
направили в тази или онази ситуация, защото бихме могли да се извиним. 
Проблемът е какви сме. Ние съгрешаваме постоянно, защото сме съблазнявани от 
собствената си природа. Защото отвътре, от сърцето на човеците, 
излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, 
користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, 
гордост, безумство. (Марк 7:21-22) 

  
 

В Божиите очи всеки грях е лош 

Взимаме ли под внимание, че в тази библейска дума се включват мисли, думи и 
дела от най-различни житейски области? Понякога ограничаваме представите си 
за грях до престъпления като убийство или грабеж. Но Библията не ни дава право 
на подобно ограничено разбиране за греха. Всичко, което не достига Божиите 
абсолютни мащаби, е грях. Всичко несъвършено, което говорим, правим или 
мислим, е грях. Ако сме честни, Кой може да каже: Очистих сърцето си; чист 
съм от греховете си? (Притчи Соломонови 20:9) Вие можете ли да кажете това? 

 
 

Грехът е бунт срещу властта и законите на Бога 

Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; защото грехът е 
беззаконие. (1 Йоан 3:4) Няма закон, който ни принуждава да лъжем, да мамим, да 
мислим нечестиво или да съгрешаваме в други неща. Вие сам решавате да 
правите това. Лошо е, когато нарушим Божиите добри напътствия и съзнателно 
пренебрегнем Бога, защото нищо не остава скрито от Него. Бог е праведен 
съдия. (Псалм 7:11) Той никога няма да отмине греха. Можем да бъдем сигурни, че 
няма ненаказан грях. Отчасти Божието наказание ни достига още в този живот. Но 
окончателно се осъществява след смъртта, в деня на Съда. Всеки от нас за 
себе си ще отговаря пред Бога. (Римляни 14:12) 
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7. Нашето бъдеще без Бог 
 

    Човекът попада във вечна гибел 
 

 
Имаме най-различни представи за това, какво става след като умрем. Някои 
мислят, че със смъртта свършва всичко; други - че всички ще отидем на небето; 
трети вярват, че има едно място, където душите на грешните се пречистват за 
небето. Но нито едно от тези неща не се споменава в Библията.  
 
 

Изказванията на Бог са различни 

На човеците е определено веднъж да умрат и след това настава съд. 
(Евреи 9:27) Който има правилни отношения с Бога, ще отиде в небето, за да 
прекара вечността в прекрасното Му присъствие. Всички останали ги очаква друго 
вечно място на престой. Такива ще приемат за наказание да бъдат във вечна 
погибел, лишени от присъствието на Господа и от славата на Неговата 
сила. (2 Солунци 1:9) За това място Библията най-често използва думата „пъкъл“ 
(ад). 
 
 

Адът действително съществува 

Адът не е измислен от църквата. Библията говори по-често за него, отколкото за 
рая. Веднъж Исус пита вярващите: Как ще избегнете осъждението в пъкъла? 
(Матей 23:33) Този въпрос не е риторичен. За това на други места Исус казва: 
Бойте се от Онзи, Който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. 
(Лука 12:5) 

 
 

Адът е страшно място 

Много картини описват ада като място на 
страдания. Става дума за тъмнина и 
огън. Ще ги хвърлят в огнената пещ; 
там ще бъде плач и скърцане със 
зъби. (Матей 13:42) Думите са тежки, но 
истинни. Там хората са под проклятието 
на Бога; няма нищо добро – липсва и 
най-малката помощ или облекчение. 
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Адът е окончателно място 

От ада няма изход, няма връщане, няма спасение. Това означава, че след 
смъртта човек не може да размени ада с небето. Между вас и нас е утвърдена 
голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат оттук към вас, 
да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. (Лука 16:26) Ужасът, 
самотата и мъките на ада не служат за превъзпитание на човека, а за вечно 
наказание. 
 
 

Адът е място, избрано от самия човек 

С упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня 
на гнева, когато ще се открие праведния съд от Бога, Който ще въздаде 
на всеки според делата му. (Римляни 2:5-6) Това означава, че и в ада, и на небето 
има само доброволци. Божият гняв ще достигне тези, които през живота си 
отхвърлят Исус Христос и следват неправдата; пренебрегват Божието 
предложение за спасение и пожелават да живеят без Него. Бог приема тяхното 
решение! Затова не можем да Го обвиним в несправедливост. 

 
 

Страх или любов? 

Понякога християните са обвинявани, че с термините „грях“ и „ад“ всяват страх. 
Какво да направи Бог? Да остави ли хората да вървят към трагедията си? Това 
любов ли е? Библията ни информира за мотива на Бог: Онези, които любя, Аз 
изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. (Откровение 

3:19) Пред лицето на ада би трябвало всеки от нас лично да се замисли за живота 
си! 
  

 
 

8. Религиозността не е достатъчна 
 

    Исус Христос е ключът 
 

Ние сме „неизлечимо религиозни“ 

Във всички култури съществуват стотици опити човек да подтисне копнежа си за 
мир с Бога. Световните религии се насочват към слънцето, луната, звездите; 
земята, огъня, водата; изображенията от дърво, камък и метал; рибите, птиците и 
другите животни. Хората се молят на безброй божества и духове. Дори и в нашия 
привидно просветен свят бързо се издигат култове като любовта и парите. Гледам 
(идолите), но няма никой – Да! Сред тях няма съветник, който да може да 
отговори дума, когато ги питам. Ето, те всички са суета! Делата им са 
нищо, летите им идоли са вятър и срам.“  (Исая 41:28-29)  
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Религиозността не може да заличи 
греха 

Религиозните общества би трябвало да помагат 
на човека да се примири с Бога. Но примирието 
е безуспешно винаги, когато за спасението ни се 
правят човешки усилия. Така е, защото и най-
добрата религиозност винаги е недостатъчна 
пред Бог. Той иска съвършенство! Чрез човешки 
и религиозни усилия (кръщение, религиозно 
обучение, посещение на богослужения, 

молитви, отдаване на сила и време, четене на 
Библията и каквото и да е друго) не може да бъде заличен нито един грях.  

 
 

Добрите дела не отменят лошите дела 

Ако искате да се помирите с Бог, необходимо е да се доверите на предложението 
на Исус: Не чрез дела, за да не се похвали никой. (Ефесяни 2:9) 
 
 

Религиозността не може да промени грешната природа на 
човека 

Истинският проблем не е нашето поведение - то е само симптом. Когато отиваме 
на църква или вземаме участие в религиозни мероприятия, може би се чувстваме 
добре. Това обаче с нищо не променя нашето същинско състояние. Човекът, 
роден от жена, е кратковременен и пълен със смущение. (Йов 14:1) 

 
 

Много добре, но не е достатъчно 

Да посещаваш богослужение или да четеш Библията не е грешно. Правилно е да 
отидеш на богослужение, да четеш Библията и да се молиш. Бог ни е възложил да 
правим това, но то не ни прави християни. 

 
 
 

9. Бог възобновява контакта Си с нас 
 

    Исус Христос показва Своята неповторимост 
 

Ако нашите собствени дела не могат да ни спасят, възможно ли е да отидем в 
небето? Имаме ли изобщо някакъв шанс? За да отговорим на този въпрос, 
решаващо е да разберем какво се случва при смъртта на Исус и какво означава тя 
за нас. 
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Бог е праведен и свят, затова трябва 
да накаже нашите грехове 

Библията ни казва: Бог е любов. (1 Йоан 4:8) Той 
мрази греха, но обича грешника, затова е готов 
да му прости. Ако Бог изисква нашата духовна и 
телесна смърт, как да получим прошка? Само Той 
може да реши този проблем! И го решава чрез 
Исус Христос! Отец прати Сина да бъде 
Спасител на света. (1 Йоан 4:14)  

 
 

Божият Син става човек 

Въпреки че Исус е изцяло човек, Той запазва 
Своята Божествена същност. В Христос обитава телесно всичката пълнота 
на Божеството. (Колосяни 2:9) Исус Христос е неповторим! Библията постоянно 
говори за това. 
 
 

Неговото раждане е уникално! 

Исус няма плътски баща. Той е заченат в тялото на девица чрез 
свръхестествената сила на Святия Дух. Святият Дух ще дойде върху ти и 
силата на Всевишния ще те осени; затова и святото, Което ще се роди 
от тебе, ще се нарече Божий Син. (Лука 1:35) 

                                                               
 

Думите Му са живи! 

Слушателите се удивляваха на учението Му, защото Неговото слово 
беше с власт. (Лука 4:32) 
 
 

Чудесата - неповторими! 

Когато питат Исус каква е легитимацията Му, Той насочва отговора към делата: 
Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи 
прочуват; мъртви биват възкресявани. (Матей 11:5)    

 
 

Животът на Исус е уникален! 

Исус, Божият Син, е бил във всичко изкушаван като нас, без да се открие в 
Него грях. (Евреи 4:15) Тези библейски слова потвърждават, че (като човек) Исус 
напълно следва Божия закон и не би трябвало да изстрада смъртта като 
наказание за греха.  
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Въпреки това, поради лъжливи обвинения, Той е задържан; по фалшиви 
свидетелства е осъден и накрая - разпънат на един хълм при Ерусалим. Но 
смъртта Му не е „нещастна случайност“. Той е предаден според определената 
Божия воля и предузнание. (Деяния на апостолите 2:23) Бащата изпраща Сина да 
поеме върху Себе Си наказанието за греха. Исус извървява този път доброволно: 
Човешкият син дойде да служи и да даде живота Си откуп за мнозина. 
(Матей 20:28) 

   
 

Смъртта Му е неповторима и впечатляваща също като Неговия 
живот 

Пътят на спасението в Исус Христос се обобщава в следните библейски думи: 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да 
не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:16) 

 
Разказите за Исус Христос можете да прочете в Библията - в първите четири книги 
от Новия завет. 

 
 
 

10. Божията любов става явна 
 

      Исус Христос дава всичко за нас 
 

За Исус може да се говори много: чудесата Му са удивителни, животът - образцов. 
Библейските разкази достигат кулминация в Неговата смърт и възкресение. Защо 
Библията отделя толкова голямо внимание на тези събития? Какво е особеното в 
тях? Отговорът е: „Исус Христос умира вместо нас, натоварен с нашите грехове, 
за нашето спасение“. 

 
 

Исус умира вместо нас 

Пред Божията свята същност грешниците са 
виновни и безвъзвратно загубени. За всеки 
грях Бог налага справедливо наказание. 
Вместо осъждане Библията говори за 
гениален изход: Бог показа Своята любов 
към нас в това, че когато бяхме още 
грешници, Христос умря за нас. (Римляни 

5:8) Божият син с готовност поема върху 
Себе Си чудния акт на спасението - Той 
заема нашето място, за да плати за 

греховете ни. Христос един път пострада за греховете, Праведният за 
неправедните. (1 Петър 3:18) В това се показва Божията любов. 
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Натоварен с нашите грехове, Исус умира 

В това се показва святостта на Бога. В смъртта на Христос няма нищо изкуствено. 
Наказанието за греха трябва да се плати изцяло. Исус изстрадва страшни мъки. 
Когато виси на кръста, Той извиква: Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил! 
(Марк 15:34) В този ужасен момент Бог се отвръща от любимия Си Син, Който 
трябва да понесе наказанието за отделянето. Заставайки на нашето място, Исус 
става отговорен за греховете ни, сякаш ги е извършил Сам. 
 
 

Исус умира за нашето спасение 

Бог възкресява Исус на третия ден от смъртта и потвърждава, че приема Неговата 
жертва, за да бъдат напълно изплатени човешките грехове. По Дух на святост 
беше със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите. 
(Римляни 1:4) По този начин се полага основата за пълната прошка на всички, които 
биха били проклети вечно в ада. 

 
Какво общо има всичко това с Вас? Как ще се помирите с Бога? Как Исус може да 
стане Вашият личен Спасител? 
 
 
 
 

11. Моето решение 
                       

      Да намеря спасение 
 
 

Искате ли да бъдете спасен? 

Искате ли да се помирите с Бога? Ако Той Ви е показал какво не Ви достига; ако 
искате да Ви спаси, нужно е да се покаете пред Бога и да вярвате в нашия 
Господ Исус Христос. (Деяния на апостолите 20:21) 
 
 

Да се обърнеш към Бог 

Става въпрос за съвършено ново отношение към живота, за промяна на 
поведението. Нужно е да признаеш, че си грешник, който се бунтува срещу святия 
и любящ Бог. Необходима е промяна на сърцето ти – да изпиташ истинско 
смущение и срам за твоя грях. След това от теб се очаква да се откажеш от греха, 
за да насочиш живота си в нова посока. Бог желае хората да се обърнат към Него: 
да се покайват и да се обръщат към Бога, като вършат дела, 
съответстващи на покаянието си. (Деяния на апостолите 26:20) 
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Покаяние означава човек да 
поеме нова посока 

Нужно е с цялото си сърце човек да 
се стреми да живее така, както се 
харесва на Бог. Ти си 
Помазаникът, Син на Живия Бог. 
(Матей 16:16) Става въпрос напълно 
и изцяло да се доверите на Исус, 
Който е дал живота Си за Вас. 

Когато ние бяхме още немощни, в 
определеното време Христос умря за нечестивите. (Римляни 5:6) 
 
 

Отклоняваща маневра 

Вашата гордост и греховната Ви същност със сигурност ще се опитат да Ви 
убедят, че е по-добре да се доверите на собственото си благоприличие и 
религиозност. Но нямате избор! Не бива да полагате доверието си в нищо и в 
никой друг, освен в Христос. Само Той може да спасява! Исус може съвършено 
да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога е жив, за 
да ходатайства за тях. (Евреи 7:25)  

 
 

Желанието да премине в дело 

Ако Бог Ви е показал какво не Ви достига и е вложил във Вас желание да се 
обърнете към Христос, направете го сега! Как? Признайте пред Бога, че сте 
виновен и изгубен грешник; от цяло сърце помолете Христос да Ви спаси! Молете 
се Той да стане Бог във Вашия живот (както Му се полага), да Ви помогне да 
оставите греха и да живеете за Него!  
 
 

Една искрена молитва може да се изговори така: 

„Господи, осъзнах, че поради греха бях отделен от Тебе и живях без Тебе! Моля 
Те, прости греховете ми! Благодаря Ти, че Исус Христос умря вместо мен и 
възкръсна! Благодаря Ти за Твоята любов към мен! От този момент желая да 
бъдеш център на моя живот! Амин!“ 
 
 

Бог държи на обещанието Си 

Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, 
че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. (Римляни 10:9) Който 
искрено се довери на Христос като Спасител и Го признае за Бог, може да приеме 
това обещание за себе си. 
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12. Наслади се на новия живот 
 

      Първи крачки в живота като християнин 
 

 
Ако се доверите на Исус Христос, Вие ставате нов човек. Това събитие може да се 
сравни с раждане, което напълно обяснява новото Ви отношение към Бога. 
Библията нарича това „да бъдеш праведен“.  

  
 

Сега Вие сте в мир с Бога 

След като сме освободени от вината чрез вяра, добиваме мир с Бог чрез 
Господ Исус Христос. (Римляни 5:5) 

 
 

Чрез Христос Вашият проблем относно вината е решен 

За Него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, 
ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си. (Деяния на 

апостолите 10:43)  

 
 

Вие принадлежите към 
Божието семейство 

На онези, които Го приеха, даде 
право да станат Божии чада. (Йоан 

1:12) 
 
 

Вашата вечност е осигурена 

Който е свързан с Исус Христос, 
на него няма повече осъждение. 
(Римляни 8:1) 

 
 

Сам Бог в лицето на Святия Дух е влязъл в живота Ви 

Вие, като чухте словото на истината, тоест, благовестието на вашето 
спасение, и като повярвахте в Него, бяхте запечатани с обещания Святи 
Дух. (Ефесяни 1:13) Това не е ли велико? Сега може да растете в новия си духовен 
живот. Следващите четири точки са особено важни.  
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Молитвата - Говорете всеки ден с Бога.  

Той се радва, когато говорите с Него. Като Ваш Приятел и Баща, Бог се 
интересува от всеки детайл в живота Ви. Споделяйте с Него всичко, свързано с 
Вашето семейство, работа, приятели, грижи и желания. Благодарете Му за 
Неговата милост! Божиите деца не са перфектни. Когато съгрешите, ежедневно Го 
молете за прошка. Ухото на Бог е винаги отворено за Вас. Той е готов да Ви 
прости и във всичко да стои зад Вас. Ако изповядаме греховете си, Той е 
верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка 
неправда. (1 Йоан 1:9) Когато се молите, не е нужно да го правите в определено 
време или място, но това може да Ви помогне да се успокоите пред Бога и да 
чуете гласа Му. Молете се редовно. Бог ще Ви надари в молитвата. 

 
 

Библията - Направете Божието слово основа на Вашия живот. 

Бог иска да Ви разкрие сърцето Си по различни начини. Съвсем специално може 
да чуете Неговия глас, когато четете Библията. Чрез това все по-добре ще 
разбирате какъв е Той и как изглежда добрият Му план за Вас. Опитвайте какво 
е благоугодно на Господа. (Ефесяни 5:10) Най-добре е да започнете да четете 
едно от евангелията на Новия Завет, например Лука. След това прочетете 
Посланието към римляните. В това писмо нагледно са описани смисълът и целта 
на живота ни. Святият Дух ще Ви води при четенето. С времето ще започнете да 
растете в разбирането. 

  
 

Общението - Търсете 
християни, които да Ви 
подкрепят във Вашия 
духовен живот. 

Бог не желае да вървим през 
живота като самотни бойци. 
Нужно е да се срещаме с други 
християни и да изграждаме 
един към друг отношения на 
любов; да се учим един от 
друг; заедно да слушаме 
Божието слово и да разказваме 
на другите за любовта на Бога. 

Приятелите на Бог се нуждаят едни от други. Затова, прикрепете се към църква. 
Убедете се, че е добре за вярата Ви да общувате с другите. Там ще преживеете 
радостта да използвате дарбите и способностите, с които Бог Ви е надарил. Това 
е много важно за Него. Той предупреждава: Да не преставаме да се събираме 
заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг, и толкова 
повече, колкото виждате, че денят наближава. (Евреи 10:25) 
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Служенето - Като християнин, покажете променен живот. 

Какво иска от тебе Господ, твоят Бог? Освен да се боиш от Господа, 
твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да служиш на 
Господа, твоя Бог, от цялото си сърце и от цялата си душа. (Второзаконие 

10:12) Най-висшата Ви цел трябва да бъде живот, който се харесва на Бог. Освен 
това, старайте се да Му служите с Вашите специфични способности. Ние сме 
Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, каквито Бог 
отнапред е определил да вършим. (Ефесяи 2:10) Бъдете готови да разкажете на 
други хора какво Бог е направил за Вас. Това не е само задължение, а опитност, 
която ни дарява радост. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят 
народ, люде, които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на 
Този, Който Ви призовава от тъмнината в Своята чудесна светлина.  
(1 Петър 2:9) 
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