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Въведение
РАДВАМЕ СЕ,че си решил да се присъединиш към нас в този библейски курс! Преди всичко,знай 
че се молихме за теб!Участието ти в този курс не е плод на случайността.

 Молитвата ни  за теб е проста:  да израстваш и се доближаваш до Господа,  изследвайки 
Неговото Слово ден след ден.  След като развиеш умението си да прекарваш всекидневно 
време в  изучаване на Словото му,  моли се любовта ти към Бог  да расте с всеки изминал 
ден,  в който четеш Библията.

Когато се приготвиш да четеш пасажа  за деня,  помоли се и поискай от Бог да ти  помогне 
да го разбереш. Покани Го да говори на сърцето ти чрез Словото си! Слушай.  Той ще говори, 
а ти трябва да слушаш и се покориш.

Отдели  време да препрочетеш стиховете отново и отново. В книга Притчи ни се казва да 
търсим и ще намерим.

„Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища, 5 Тогава ще 
разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.”    Притчи2:4-5

 По време  на библейския курс ти предлагаме още допълнителни материали. 

 - Бог с нас -учебен журнал

 - План  за четене

 - Седмични блогпостове(Понеделник; Сряда; Петък)

 - Стихове  за изучаване

 - Видеообръщения

 - Седмични предизвикателства

 - Онлайн  групи за изучаване: Facebook, Twitter, LoveGodGreatly.com

Всички  ние, екипа на LoveGodGreatly, с нетърпение очакваме започването на този курс.  
Надяваме се, че ще го завършим заедно с теб. Постоянствай,заяквай, продължавай и не се 
отказвай!  заедно сме в това! Преборвай се да станеш рано сутрин, да отхвърлиш стреса на 
деня, да се усамотиш с Божието Слово.  Да видим какво Бог е приготвил  за теб.Присъедини 
се към нас, докато се учим да Обичаме Бог Славно с живота си!
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Нашата общност
ОБИЧАЙ БОГ СЛАВНО е група от различни по националност жени,които използват раз-лични 
интернет средства, за да изучават Божието Слово.

Началото беше просто един план за четене на Библията,но не спряхме там...

Някои от нас се събират по домовете или в църквите,други се срещаме във виртуал-ното 
пространство с жени от различни крайща на света.Независимо от начина,целта на срещите 
ни е една...

...Обичай Бог Славно с начина си на живот.

В днешния технологичен свят не е трудно сам да изучаваш Божието Слово, без под-
крепата и насърчението на други,  но не тази е целта на нашето служение.Бог ни е    създал 
за да живеем в общение с Него и хората около нас.

Имаме нужда един от друг и живеем по-добре заедно.

В този смисъл,искаш ли да проведеш този курс заедно с някой друг?

В живота на всяка от нас има жени, които се нуждаят от приятелство,общуване и же-лаят 
да се потопят подълбоко в Божието Слово.  Бъди сигурна, че ще изучаваме за-едно с теб,ще 
се учим с теб,ще те насърчаваме,ще се радваме на приятелството ни,с широки усмивки ще 
наблюдаваме как Бог среща различни жени-свързвайки по невероятен начин сърца и умове 
за своя слава.

По този начин имам възможността да израстваме и се доближаваме до Бога,чрез из-
учаването,но и да се сближаваме една с друга.

Така че предизвикателството е това:обади се на майка си,сестра си,баба си,съсед-ката 
или на колежка от университета,която живее в другия край на страната.Събе-рете се жени 
от цървата или от работата,прителки в някое кафе.Изпозвай интернет   общуването или се 
възползвай от възможността за лична среща,  за да се свържеш с други хора.

Рамо до рамо,ръка за ръка,да направим това...заедно.
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Четене  с  разбиране
ГОРДЕЕМ СЕ ТЕБ!

Найстина е така...и искаме да го знаеш.

Гордеем се,че си взела това решение да изучаваш Божието Слово... да го четеш и     прилагаш 
в живота си...този прекрасен живот,който нашият Господ ти е дал.

При всеки курс подготвяме учебен план,който съпровожда стиховете,които изучавамеТози 
план е разработен, за да си взаимодеистваш с Божието Слово и се научиш да го изследваш 
по-дълбоко. Насърчавамете да забавиш темпото, да размислиш върху  това, което Бог  иска  
да ти каже днес.

Ние, екипа на Обичай Бог Славно, използваме метода четене с разбиране.Преди да започнем  
бихме искали да отделим малко  време и да опишем този метод, както и да  споделим  защо 
го препоръчваме за използване в личното ни време с Бог.

защо четене с разбиране?
Едно е да четеш Библията, друго обаче е да си взаимодеистваш с нея.Намаляш скоростта на 
четене, размишляваш върху текста и внезапно думите започват да изка-чат  от страниците.
Четенето с разбиране ти позволява да проникнеш по-дълбоко в смисъла на Писанията, да 
видиш нещо повече от просто стихове и тогава истинското значение се разкрива.Насърчаваме 
те да отделиш време за четене  с разбиране по време на нашите библейски уроци и се убедиш 
за себе  си колко повече можеш да извлечеш от ежедневното четене. Ще останеш изненадана.

Какво означава четене с разбиране?
-Четенето е от Писанията.Просто си Препиши стиховете. Невероятно е какво Бог може да 
ти открие само когато намалиш темпото и препишеш това, което си прочел.

-Наблюдението е втората стъпка.Какво виждаш в стиховете, които четеш? Към кого е  
адресирано написаното? Има ли повторение на думи?Кои думи ти правят впечат-ление?

-Третата стъпка е Приложението.Това е когато Божието Слово става лично за теб.  Въпроса 
е:какво Бог иска да ми каже днес? Как мога да приложа това,което прочетах лично за 
мен?Какво трябва да променя?Какво мога да направя на практика

-Накрая стигаме до Молитвата.Моли се с Божиите думи.Отдели време да благода-риш.Ако 
изследваш Словото и Той ти открие нещо, моли се за това.Ако Бог ти от-крие грях в живота 
ти - покай  се.
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И помни, Той  наистина те обича нежно.
Пример: Прочети  Колосяни 1:5-8  Препиши си:

„5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което 
сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието, 6 което дойде до вас; както то 
принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте 
Божията благодат, 7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който 
е за нас верен Христов служител; 8 който ни и извести за вашата любов в Духа. “

Наблюдение:

 - Когато съчетаеш  вярата и любовта ще получиш надежда.

 - Нашата надежда е за вечността, тя още не е открита.

 - Евангелието е Словото на Истината.

 - Евангелието принася плодове от началото до края.

 - Само един човек може да провокира промяна в цяла общност...Епафраст.

Приложение:   

Бог употреби един човек, Епафраст, за да промени цял един град.Спомни си, че ние  сме 
призовани просто да кажем за Христа, Бог е който ще направи да се раз-расте  евангелието и 
да принася плод.Помислих си, че тези стихове са казани за нас,  екипа на LoveGodGreatly…
”благовестието, което дойде до вас,както то прина-ся  плод и расте в целия свят, тъй и между 
вас, от деня, когато чухте и наистина по-вярвахте Божията благодат.”  Колосяни 1:6  Толкова 
е хубаво, когато Божието Сло-во  оживее и започне да ни насърчава в ежедневието. Моето 
сърдечно желание е всяка от жените, включили се в този библейски курс, да разпознае 
Божията благодат и  да почувства жажда за Неговото Слово.Спомням  си  цитат от коментар 
към Библията:  „Писанието не е просто за наша информация, а за наша трансформация.”

Молитвата:

Мили Боже,направи ме като Епафраст-да кажа на другите за Теб и да оставя остана-лото в  
Твоите ръце.Моля те, помогни ми да разбера и приложа в живота си, това, което прочетах 
днес,и  по този начин да се изобразяваш в мен повече и повече с всеки изминал ден. Помогни 
ми да принасям плодове на вяра и любов, затвържда-вайки надеждата ми във вечността и не 
към земния живот. Помогни ми  да не забра-вям, че най-доброто все още предстой.

_________________________

Помни,че най-важното от четенето с разбиране е твоето взаимодействие с Божието  Слово  
и  приложението му в твоя живот. 

 Блажен оня човек,който се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се 
поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода 
си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.
Псалом1:2-3
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План за четене с разбиране
СЕДМИЦА 1 - Обещанието  за идването  на Спасителя  

	 Четене:	 Размисъл:

 Битие  3:14-15 Битие  3:5

  Михей  5:2-5 Михей  5:2

  Исая  9:6-7 Исая  9:6

  Исая  7:14 Исая  7:14

  2Царе  7:10-13 2Царе  7:12-13

СЕДМИЦА 2 - Идването  на  Спасителя
	 Четене:	 Размисъл:

 напусна  рая 2Коринтяни  8:9; Йоан  6:38 Йоан  6:38

 прие  човешка  плът Йоан  1:1-5 Йоан  1:14

 остави  славата си Филипяни  2:5-7 Филипяни  2:5-7

 отхвърлен  от хората Йоан  1:9-13 Йоан  1:14

 отхвърлен  от Бог Матей  27:46 Матей  27:46

СЕДМИЦА 3 - защо  трябваше  да  дойде  Спасител
	 Четене:	 Размисъл:

 да спаси погиващите Галатяни  4:4-5 Галатяни  4:4-5

 добри  новини  за  страдащите Исая  61:1-3 Исая  61:1  

 придобива  хора Тит  2:14   Откровение  5:9 Откровение  5:9

 прослави  името си Данаил  7:13-14 Данаил  7:14

 да прослави  името си Римляни  11:33-36  Лука 2:14 Римляни  11:36

СЕДМИЦА 4 - Откликът
	 Четене:	 Размисъл:

 на  Мария Лука  1:46-56 Лука  1:46-49

 на  овчарите Лука  2:8-20 Лука  2:20

 на  ангелите Евреи  1:6  Лука  2:8-14 Лука  2:13-14  Евреи  1:6

 на мъдреците Матей  2:1-12 Матей  2:10-11

 Неговите  избрани Откр.  7:9-10  Откр.  19:6-10 Откровение  7:7-10

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Ден Sза Sразмисъл

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Ден Sза Sразмисъл

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Ден Sза Sразмисъл

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Ден Sза Sразмисъл
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Цели
СМЯТАМЕ, че е важно да си поставяме цели за всеки курс. Сега можеш  да отделиш малко 
време и  да  си запишеш три цели, върху които да се съсредоточиш, докато всяка сутрин 
се събуждаш и изследваш  Словото Божие.  През следващите осем седмици се връщай и 
си  прiпомняй тези цели, ще ти помогне да останеш  съсредоточена.  МОЖЕШ  ДА  ГО  
НАПРАВИШ!!!

Моите цели са:

1.

2.

3.

Подпис: ___________________________________________________________   

Дата: ______________________
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Въведение
ЕЛА,ТЪЙ ДЪЛГО ОЧАКВАНИ ИСУСЕ.

ПИТАЛ ЛИ СИ СЕ НЯКОГА КАКВО Е ПРАВИЛ БОГ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ ПРЕДИ ВЪПЛАЩЕНИЕТО 

НА ГОСПОДА? ИЛИ ЗАЩО БОГ ИЗБРА ТОЧНО ТОВА ВРЕМЕ, СЛЕД ХИЛЯДИ ГОДИНИ НА ОЧАКВАНЕ, ЗА 

РАЖДАНЕТО НА ИСУС? АЗ СЪМ СЕ ПИТАЛА. БОЖИЯТ ПЛАН ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЧРЕЗ 

РАЖДАНЕТО И СМЪРТТА НА ИСУСА, НЕ БЕШЕ СЛУЧАЙНО ХРУМВАНЕ. ТОВА БЕШЕ ПЛАН,РАЗРАБОТЕН  

ПРЕДИ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТА ДОРИ.ПЛАН, КОЙТО Е БИЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ПЕРФЕТЕН,  

СЪВЪРШЕН. 

МАЛКО ПО МАЛКО БОГ Е РАЗРИВАЛ ПЛАНА СИ  ЗА ИДВАНЕТО НА СПАСИТЕЛ, КОЙТО ДА СПАСИ 

ХОРАТА ОТ ГРЕХОВЕТЕ ИМ. ИДЕЯТА ЗА РОЖДЕСТВО ЗАПОЧВА ДА СЕ РАЗРИВА ОЩЕ ОТ КНИГА БИТИЕ. 

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СТАР ЗАВЕТ. КАКТО СЕ КАЗВА В ЕДНА ДЕТСКА КНИЖКА: „ ВСЯКА БИБЛЕЙСКА 

ИСТОРИЯ ПРОШЕПВА ИМЕТО НА ИСУС“ ВРЕМЕТО НА СТАРИЯ ЗАВЕТ БЕШЕ ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКА И 

ОЧАКВАНЕ.  ЗНАЕТЕ ЛИ ТОЗИ ХИМН?

„ЕЛА, ДЪГООЧАКВАНИ ИСУСЕ,

РОДЕН ДА СПАСИШ ЛЮДЕТЕ СИ,

ДА НИ ОСВОБОДИШ ОТ СТРАХОВЕТЕ И ГРЕХОВЕТЕ НИ.

ПОЗВОЛИ НИ ДА СИ ПОЧИНЕМ В ТЕБ -

СИЛА И НАСЪРЧЕНИЕ НА ИЗРАЕЛ,

НАДЕЖДА ЗА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.“

ТОЗИ РОЖДЕСТВЕН ХИМН ЧУДЕСНО ОПИСВА КОПНЕЖА НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ ВЯРАВАЩИ. ДНЕС 

НИЕ МОЖЕМ ДА СЕ ЗАРАДВАМЕ ЗАЩОТО ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ СПАСИТЕЛ СЕ Е РОДИЛ. ТОВА СА ДОБРИ 

НОВИНИ И ГОЛЯМА РАДОСТ, ЗАЩОТО ОЗНАЧАВАТ ЧЕ СПАСЕНЕТО ДОЙДЕ И ГРЕХЪТ БЕ ПОБЕДЕН.

В СТАРИЯ ЗАВЕТ ХОРАТА ГЛЕДАХА С ОЧАКВАНЕ ИДВАНЕТО НА МЕСИЯТА . НАДЕЖДАТА ЗА РОЖДЕСТВО 

ЗА ТЯХ БЕ СВЪРЗАНА С МНОГО ТЪРПЕНИЕ, ДОВЕРИЕ И ОЧАКВАНЕ. ДНЕС НИЕ СЪЩО ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕ 

НА ОЧАКВАНЕ ИДВАНЕТО НА СПАСИТЕЛЯ. ЖАДУВАМЕ ЗАВРЪЩАНЕТО НА НАШИЯТ ГОСПОД. ДА НИ 

ОСВОБОДИ ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ГРЕХА И СТРАХА. ДА НАПРАВИ ВСИЧКО НОВО 

И КРАСИВО. ДА ЖИВЕЕМ И ХОДИМ В ПРИСЪСТВИЕТО НА ГОСПОДА, В НЕГОВОТО ЦАРСТВО. НАШЕТО 

ОЧАКВАНЕ СЪЩО ИЗИСКВА ТЪРПЕНИЕ, ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА.

НАДЕЖДАТА НА ЕВРЕЙТЕ Е СЪЩАТА КАТО НАШАТА. ТЕ НАПЪЛНО СЕ ДОВЕРЯВАТ НА БОЖИИТЕ 

ОБЕЩАНИЯ ЗА МЕСИЯТА, КОЙТО ЩЕ ДОЙДЕ ДА СПАСИ ХОРАТА СИ.

В ТОЗИ БИБЕЙСКИ КУРС ЗА РОЖДЕСТВО ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ НЯКОЙ ОТ СТАРОЗАВЕТНИТЕ 

ПРОРОЧЕСТВА.С КАКВИ КАЧЕСТВА ТЕ ОПИСВАТ СПАСИТЕЛЯ? ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ ВЪПРОСА: ЗАЩО ГОСПОД 

ИСУС ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РОДИ КАТО ЕДИН ОТ НАС?  ЩЕ ПРОСЛЕДИМ КАК РАЗЛИЧНИ ХОРА УЧАСТВАХА 

В СБЪДВАНЕТО НА ПРОРОЧЕСТВАТА? КАК ИЗБРАНИТЕ ОТГОВОРИХА НА БОЖЕСТВЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ 
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ЗА ИДВАНЕТО НА ИСУС. НАКРАЯ, НО НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, ЩЕ ВИДИМ И КАК НИЕ ТРЯБВА ДА 

ОТГОВОРИМ НА РОЖДЕСТВЕНИЯ ПРИЗИВ. 

„ РОЖДЕСТВЕНОТО ПОСЛАНИЕ Е ТОВА, ЧЕ ИМА НАДЕЖДА ЗА ПОГИВАЩОТО ЧОВЕЧЕСТВО- НАДЕЖДА 

ЗА МИР С БОГА, ЗА СЛАВА- ЗАЩОТО СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ ИСУС СЕ РОДИ БЕДЕН, В ОБОР, И СЛЕД 30 

ГОДИНИ УМРЯ НА КРЪСТ.“   ДЖ. ПАРКЪР
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Седмица 1
Предизвикателство към Седмица 1 (Отбележи: Можеш да го намериш в поста на 
групата за понеделник):

Цел на молитвите ни тази седмица: 
Отдели време да се помилиш за семейството си.

 В молитва за Благодарност за
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък



„ 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.”

ИСАЯ 9:6
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Пасажи към Седмица 1

Седмица 1

ПОНЕДЕЛНИК БИТИЕ	3:14-15

„14 Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си 
измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се 
влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. 

15 Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното 
потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”

ВТОРНИК МИХЕЙ	5:2-5

 „2 А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите 
родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто 
произход е от начало, от вечността. 

3 Затова ще ги остави До времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от 
братята му Ще се върнат с израилтяните. 

4 И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, Чрез великото име на 
Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата 
на земята. 

5 И той ще бъде нашият мир. Когато дойде Асириеца в земята ни, И когато стъпи 
в палатите ни, Тогава ще подигнем против него седем пастири, И осем начални 
човека”

СРЯДА ИСАЯ		9:6-7

„6 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. 

7 Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и 
на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, 
от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.”

ЧЕТВЪРТЪК ИСАЯ	7:14

„14 Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И 
ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}.”



15LoveGodGreatly.com Седмица 1

ПЕТЪК 2	ЦАРЕ	7:10-13

„10 И ще определя място за людете Си Израиля и ще ги насадя, та ще обитават на 
свое собствено място, и няма да се преместват вече; и тези които, вършат нечестие 
няма вече да ги притесняват, както по-напред, 

11 и както от деня, когато поставих съдии над людете Си Израиля; и ще те успокоя 
от всичките ти неприятели. При това, Господ ти явява, че Господ ще ти съгради дом. 

12 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти 
подир тебе, който ще излезе из чреслата ти, и ще утвърдя царството му. 

13 Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до 
века.”



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.

16 LoveGodGreatly.com

ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 1

Битие  3:14-15
Битие  3:5

Понеделник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 1

Понеделник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 1

Михей  5:2-5
Михей  5:2

Вторник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Вторник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 1

Исая  9:6-7
Исая  9:6

Сряда



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 1

Сряда



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 1

Исая  7:14
Исая  7:14

Четвъртък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.

LoveGodGreatly.com 23Седмица 1

Четвъртък



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 1

2Царе  7:10-13
2Царе  7:12-13

Петък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 1

Петък



LoveGodGreatly.com26 Седмица 1

1. Проучи или потърси в Google думата “първоевангелие“.Защо 
стиховете от Битие 3:15 се наричат първоевангелие?

2. Посочи някои от пророчествата в Стария Завет относно идването на Исус?

3. В Исая 9:6 са изброени име и титли на Господ Исус.   
Всяко съществително е придружено от прилагателно,  за описание.   
Направи списък с тях,  помисли какво ни се казва чрез всички тези описания?

4. Какво означава името Емануел?  Как се отразява това на всекидневния ти живот?

5. Чакането не е лесно.  Според теб, как хората в  
Стария Завет са  поддържали  надеждата  си  за  изпълнение  на  пророчествата?   
Как  ти  поддържаш  вярата  си  в  предстоящето  пришествие  на  Христа?

Въпроси за размисъл



27LoveGodGreatly.com Седмица 1

Моите отговори
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Седмица 2
Предизвикателство към Седмица 2 (Отбележи: Можеш да го намериш в поста на 
групата за понеделник):

Цел на молитвите ни тази седмица: 
Отдели време да се помолиш за страната си.

 В молитва за Благодарност за
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък



„ И словото стана плът 
и пребиваваше между 
нас; и видяхме славата 

Му, слава като на 
Единородния от Отца, 

пълно с благодат и 
истина.”

ЙОАН 1:14



30 LoveGodGreatly.com

Пасажи към Седмица 2

Седмица 2

ПОНЕДЕЛНИК 2	КОРИНТЯНИ	8:9

„9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че, богат като бе, за 
вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.”

 ЙОАН	6:38

„38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е 
изпратил.”

ВТОРНИК ЙОАН	1:1-5

„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. 

5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.”

	 ЙОАН	1:14

„14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава 
като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”

СРЯДА ФИЛИПЯНИ	2:5-7

„5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; 

6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи 
равенството с Бога, 

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на 
човеците;”



31LoveGodGreatly.com Седмица 2

ЧЕТВЪРТЪК ЙОАН	1:9-13

„9 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. 

10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. 

11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. 

12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които 
вярват в Неговото име; 

13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от 
Бога.”

ПЕТЪК МАТЕЙ	27:46

„46 А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? 
сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?”



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 2

 2Коринтяни  8:9; Йоан  6:38
Йоан  6:38

Понеделник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 2

Понеделник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 2

 Йоан  1:1-5
Йоан  1:14

Вторник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Вторник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 2

 Филипяни  2:5-7
Филипяни  2:5-7

Сряда



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 2

Сряда



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 2

 Йоан  1:9-13
Йоан  1:14

Четвъртък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Четвъртък



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 2

 Матей  27:46
Матей  27:46

Петък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 2

Петък



LoveGodGreatly.com42 Седмица 2

1. Освен от живота в рая от какво още се отказа Исус, за да дойде да живее между 
хората на земята?

2. Господ Исус се уподоби на хората или стана човек като нас? Защо това е толкова важно?

3. Исус  беше  напълно  Бог  и 
напълно  човек,  какво  тогава  означава  израза  „Той  изостави”?

4. Исус  дойде,  за да спаси  изгубените, но  бива отхвърлен от мнозина -прочети Исая 3:19-
21. По какъв начин ние като вярващи отхвърляме Исус?

5. На кръста Исус преживя отхвърлянето на Бог Отец. Как мислиш какво означава това? 
Защо това са добри новини за нас?

Въпроси за размисъл
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Моите отговори
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Седмица 3
Предизвикателство към Седмица 3 (Отбележи: Можеш да го намериш в поста на 
групата за понеделник):

Цел на молитвите ни тази седмица: 
Отдели време да се помолиш за приятелите си.

 В молитва за Благодарност за
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък



„А когато се изпълни 
времето, Бог изпрати 

Сина Си, Който се роди 
от жена, роди се и под 
закона,  за да изкупи 
ония, които бяха под 
закона, та да получим 

осиновението. ”
ГАЛАТЯНИ 4:4-5
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Пасажи към Седмица 3

Седмица 3

ПОНЕДЕЛНИК ГАЛАТЯНИ	4:4-5

„4 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди 
се и под закона, 

5 за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.”

ВТОРНИК ИСАЯ	61:1-3

„1 Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да 
благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да 
проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;

2 Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия 
Бог; Да утеша всичките наскърбени; 

3 Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост 
вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на 
правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”

СРЯДА ТИТ	2:14

„14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе 
Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.”

 ОТКРОВЕНИЕ	5:9

„9 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ 
печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от 
всяко племе, език, люде и народ”

ЧЕТВЪРТЪК ДАНАИЛ	7:13-14

„13 Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните 
облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него. 

14 И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, 
народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и 
царството Му е царство, което няма да се разруши.”
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ПЕТЪК РИМЛЯНИ	11:33-36

„33 О колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са 
непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му! 

34 Защото, “Кой е познал ума на Господа, Или, кой Му е бил съветник?” 

35 или, “Кой от по-напред Му е дал нещо, Та да му се отплати?” 

36 Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Нему да бъде слава до векове. 
Амин.”

 ЛУКА	2:14

„ Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото 
благоволение.”



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 3

 Галатяни  4:4-5
Галатяни  4:4-5

Понеделник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.

LoveGodGreatly.com 49

-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 3

Понеделник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 3

 Исая  61:1-3
Исая  61:1  

Вторник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Вторник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 3

 Тит  2:14   Откровение  5:9
Откровение  5:9

Сряда



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 3

Сряда



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 3

 Данаил  7:13-14
Данаил  7:14

Четвъртък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Четвъртък



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 3

 Римляни  11:33-36  Лука 2:14
Римляни  11:36

Петък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 3

Петък
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1. Направи списък с причините, поради които Исус дойде на земята? 

2. Защо раждането на Исус е добра новина  за бедните? Как то  „превързва съкрушените 
по сърце“, „обявява свобода за пленниците“, „отваря вратите на задържаните“. С коя от 
тези групи се идентифицираш ти?

3. Исус дойде да установи царството си. Какво е това царство? Как гледаш ти на бъдещето 
ти?

4.  Защо Исус спасява хората ? (Виж 1 Петрово 2:9)

5. Как раждането на Исус прославя Бога?

Въпроси за размисъл
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Моите отговори
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Седмица 4
Предизвикателство към Седмица 4 (Отбележи: Можеш да го намериш в поста на 
групата за понеделник):

Цел на молитвите ни тази седмица: 
Отдели време да се помолиш за църквата.

 В молитва за Благодарност за
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък



„И внезапно заедно 
с ангела се намери 
множество небесно 

войнство, което хвалеше 
Бога, казвайки: Слава 
на Бога във висините, 

И на земята мир 
между човеците, в 
които е Неговото 

благоволение.”
ЛУКА 2:13-14
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Пасажи към Седмица 4

Седмица 4

ПОНЕДЕЛНИК ЛУКА	1:46-54

„46 И Мария каза: - Величае душата ми Господа, 

47 И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой. 

48 Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от 
сега ще ме облажават всичките родове. 

49 Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име. 

50 И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят. 

51 Извърши силни дела със Своята мишца; Разпръсна ония, които са горделиви в 
мислите на сърцето си. 

52 Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени. 

53 Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни. 

54 Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост. 

55 (Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века. 

56 А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.”

ВТОРНИК ЛУКА	2:8-20

„8 И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна 
стража около стадото си. 

9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха 
много. 

10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, 
която ще бъде за всичките люде. 

11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 

12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. 

13 И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше 
Бога, казвайки: 

14 Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото 
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благоволение. 

15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека 
отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. 

16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите. 

17 И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. 

18 И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. 

19 А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си. 

20 И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, 
според както им беше казано.”

СРЯДА ЕВРЕЙ	1:6

„ А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - “И поклонете се Нему, 
всички Божии ангели”.”

 ЛУКА	2:8-14

„8 И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна 
стража около стадото си. 

9 И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха 
много. 

10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, 
която ще бъде за всичките люде. 

11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 

12 И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. 

13 И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше 
Бога, казвайки: 

14 Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото 
благоволение.”
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ЧЕТВЪРТЪК МАТЕЙ	2:1-12

„1 А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци 
от изток пристигнаха в Ерусалим. 

2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на 
изток, и дойдохме да му се поклоним. 

3 Като чу това цар Ирод, смути се, и цял Ерусалим с него. 

4 Затова събра всички народни главни свещеници и книжници и ги разпитваше, где 
трябваше да се роди Христос. 

5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: - 

6 “И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не си най-малък между Юдовите началства, 
Защото от тебе ще произлезе Вожд; Който ще бъде пастир на Моя народ Израил” 

7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно научи от тях времето, когато се 
е явила звездата. 

8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за детето; и 
като го намерите, известете ми, за да ида и аз да му се поклоня. 

9 А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видели на 
изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото гдето беше детето. 

10 Като видяха звездата, зарадваха се твърде много. 

11 И като влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария, паднаха и му се 
поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове, - злато, ливан и 
смирна. 

12 А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си 
отидоха през друг път в своята страна.”

ПЕТЪК ОТКРОВЕНИЕ	7:9-10

„9 След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, 
от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред 
Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, 

10 и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и 
на Агнето!”



LoveGodGreatly.com 65

Page Title Here

Седмица 4

 ОТКРОВЕНИЕ	19:6-10

„6 И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от {В 
изданието от 1940 г. тези думи липсват} силни гърмежи, които казваха: Алилуя! 
Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува. 

7 Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на 
Агнето, и Неговата жена се е приготвила. 

8 И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е 
праведните дела на светиите. 

9 И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на 
Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи. 

10 Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз 
съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; 
поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.”



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 4

 Лука  1:46-56
Лука  1:46-49

Понеделник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 4

Понеделник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 4

 Лука  2:8-20
Лука  2:20

Вторник



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Вторник



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 4

 Евреи  1:6  Лука  2:8-14
Лука  2:13-14  Евреи  1:6

Сряда



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 4

Сряда



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 4

 Матей  2:1-12
Матей  2:10-11

Четвъртък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.
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Четвъртък



Препиши - Препиши си пасажа за деня.

Наблюдение - Отбележи си 1 или 2 факта привлякли вниманието ти в пасажа 
за деня.
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ЧЕТЕНЕ:
РАЗМИСЪЛ:

Седмица 4

 Откр.  7:9-10  Откр.  19:6-10
Откровение  7:7-10

Петък



Приложение - Отбележи си 1 или 2 извода които си направила за себе си.

Молитва - Отбележи си нужда за молитва, до която си достигнала след четенето 
днес.

LoveGodGreatly.com 75

-Посети сайта или групата и погледни поста!-

Седмица 4

Петък
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1. Какво означава думата „величая“? Как можем ние да величаем Бог с живота си?

2. Овчарите хвалеха Бог за всичко, което чуха и видяха, какво всъщност бяха чули и 
видели?  За какво можеш ти да хвалиш Бог в живота си?

3. Ангелите пееха за мир на земята и хвалеха Бог за това.Ако погеднем в света на много 
места мирът липсва, за какъв мир се говори в Библията тогава?

4. Мъдреците принесаха дарове от злато, ливан и смирна. Какво означава всеки един от 
тях?

5. Много е лесно да бъдеш завладян от празничното настроение. Назови едно или две 
неща, които да държат погледа ти фокусиран върху Исус.

Въпроси за размисъл
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Моите отговори
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Отбележи тези Божии истини

Бог  те обича.
Дори когато чувстваш,че не заслужаваш или  че светът е  застанал срещу теб,Бог те 
обича-да,теб и те е създал с цел.Словото казва:”  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”(Иоан3:16).  

Нашият грях ни отделя от Бога.
Всички  ние сме грешници,по наследство,или  защото така сме избрали и затова сме отделени 
от Бог,който е свят.Словото казва:”  Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 
прославят от Бога” (Римляни3:23).

Исус умря  за да живееш ти.
Отплащането за греха е смърт,но твоята история не трябва да свърши до тук.Божият 
безплатен дар на спасението е достъпен за нас чрез Исус Христос,който прие наказанието  
за нашите грехове като умря на кръста.Словото казва:” Но Бог препоръчва Своята към нас 
любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас”(Римляни 5:8).

Исус е жив!!!
Смъртта  не можа да го задържи,три дни след като тялото му беше положено в гроб,Господ 
възкръсна,побеждавайки греха и смъртта завинаги.Той е на небето и ще приготви място за 
вечността за всички,които повярват в Него.Словото казва:” В дома на Отца Ми има много 
обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И 
като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм 
Аз да бъдете и вие.” (Иоан14:2-3).

Да,знай че си спасен!
Приеми че Исус е еднственият път за спасение.Да приемеш Исус за свой Спасител не 
означава че ти можеш да направиш нещо,означава че трябва да повярваш какво Исус вече 
е направил за теб.Коства усилия да признаеш че си грешник,да повярваш,че Исус умря  за 
греховете,да поискаш прошка и да се довериш на направеното от Него на кръста.Словото 
казва:” Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, 

Как Можеш Да Си Сигурен В Това, 
Че Си Спасен?
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и с уста прави изповед и се спасява.”(Римляни10:9-10).

Как изглежда това на практика?С исренно сърце можеш да се помолиш с тази молитва:

Отче,знам че съм грешник. 
Не искам да живея и ден повече без да съм приел 

любовта и прошката, 
които имаш за мен. 

Моля те,да ми простиш. 
Вярвам,че ти умря  за греховете 

ми и възкръсна от смъртта. 
Отказвам се от всичко греховно 

в мен и те моля,бъди мой Господ. 
Помогни ми да се отвърна 
от греха си и да те следвам. 

Научи ме как да ходя в свобода 
и да живея в благодатта ти. 
Помогни ми да израствам 
във вяра и да търся да те 

познавам повече и повече. 
Амин

Ако си решил и си се молил с тази молитва,или подобна на нея,със свои думи ще ти бъдем 
благодарни ако ни изпратиш майл на infolovegodgreatly.com

С удоволствие ще ти помогнем да започнеш това ново преживяване като Божие дете!


