НАРЪЧНИК ЗА
ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ИСУС

ПРОДУЦИРАНО И РАЗПРОСТРАНЕНО ОТ

TheBibleForYou.com

Съдържаниеv
Предисловие
Спасение, Новият Завет
Спасението единствено чрез Исус
Всички ние сме прегрешили пред закона.
Спасението ни е вечно.
Благосклоността на Бог замени Стария закон
Нов живот и Духовно израстване.
Силата на Святия Дух

VII
1
1
2
3
3
5
7

Словото на Бог
Исус е Словото, Създателя и Силата
Божието слово никога няма да се провали
Облагата да ходиш във Словтона Бог
Лубовта към Божието Слово
Изучаване и размисъл върху Божието Слово		
Послушание към Божието Слово		
Запаметяване на Божието Слово

10
10
11
12
13
14
15
16

Да чуеш Бог

16

Вяра - Ключът към Новия завет
единсвеният начин да угодим на Бог
На човека се даде сила и власт чрез Христос

18
18
20

Взаимоотношенията ни с Господ
Хвали Бог като го обичаш
Колко ни обича Бог
Почит към Бог (страхопочитание)
Почивка в Бог

23
23
24
25
26

Молитвата
Господ отговаря на нашите молитви
Възхвалявай и благодари
Моли се с вяра( вярвай)
Молитва в отчаяние

27
27
28
30
31

Изцеление

32

Исус изцели всеки един от тях
Исус ни даде власт за изцеляваме
Изцерението е тук за теб

32
33
34

Любов към другите

35

Свидетелстване
Великата заръка на Бог
Дързост и убедителност
Да нахраним гладния за Слово последовател,
Божието стадо
Да свидетелсваме искренно и простичко

38
38
40

Бъди последовател на Исус
Какво е да си последовател?
Плодовитост в нашия живот
Оношението на християнина към света
Гоненние в името на Исус
Лъжлива религия или истинско последователство
Единство и братство в тялото Христово

43
44
45
47
49
51
55

42
42

Силата на езика
56
Господ ни даде сила(власт),чрез това, което изричаме
56
Добрите думи
57
Неубозданиея език (Гняв, Критика, Язвителност, Осъждане и
Клюкарство)
58
Бавни на говорене
61
Изповеди
62
Смирение и Гордост
Бог обича смирените
Бог се противи на горделивите

63
63
64

Сила и власт
Бог е моята сила
Оповавай се само на Господ

67
67
69

Мир вместо страх
Довери се на Бог за да имаш блажен сън

71
73

Да победиш врага
Противопоставяй се на дявола
Бъди “нащрек”
Повече от победители

74
74
76
78

Бог е нашата защита

79

Комфорт

84

Да разбереш и изпълниш волята на Бог

85

Божието снабдяване и нашите финанси
Обещания за просперитет и благословения
Добрите настойници
Радостта да даваш

86
86
89
91

Силата на прошката

93

Сътворение или Еволюция

94

Децата
Децата - Наследство от Бог
Възпитавай детето

96
97
97

Знаменията на последното време
Нарастване на знанието
Значително нарастване на природните бедствия
Значително нарастване на беззаконието и войните
Неистова перверзия в последните времена
отпадане от истинската вяра
Нарастване гонението на истинските християни
Какво означава да видим всички тези знаци изпълнени

99
99
99
99
100
100
101
101

Предисловие
Идеята на Духовен Наръчник за последователите на Исус е да
осигури непосредствен, бърз достъп до библейските истини.
Исус каза: “ Думите, които ви говоря, са дух и живот”( Йоан
6:63). Нашето желание е да балсловим всеки с мощната сила
на тези Слова! “Тогава Иисус каза на повярвалите в Него
юдеи: Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.И
ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“
(John 8:31,32).
Проповедници се опират на тези стихове подготвяйки техните
проповеди.
Този наръчник спечели хиляди Исусови последователи и ги
подготви със знание на СловотБожие.
Мисионери и учители използват пасажи от Светото писание,
разяснявайки Библейските истини.
Вярата на воюващите в молитва преминава през тези
истинни Слова. “ И така, вярата е от слушане, а слушането – от
Христовото слово.” (Римляниmans 10:17).
Те са така необходимия извор на мъдрост, от който родителите
да черпят, отглеждайки децата си в “ Господното възпитание и
наставление”. (Ефисяни 6:4)
Тези ключови стихове от Библията са изпитан и доказан личен
водител,упора във нужда. Било тя да е нужда за просперитет
и здраве, за мир и радост, за свидетелство и поучаване, за
комфорт и сила във време на слабост или просто във време
на размисъл.

Размишлявайки над Словото Божие, Святият Дух ще оживи
тайните за Божието царство, те ще станат реални за теб.”А
когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви води в цялата
истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това
ще говори, и ще ви извести за идните неща”. (Йоан16,13)
Словото на Бог е крайъгълния камък на Християнството.
Добре е жадния последовател на Исус да знае и използва
силата на Писанието, понеже: “ Ако стоите в словото Ми,
наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината
ще ви направи свободни”. (Йоан 8:31-32)
Онзи, който желае да се запознае със Совото на Бог в
дълбочина, нека посети
TheBibleForYou.com
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Спасение, Новият Завет
Спасението единствено чрез Исус
Исус дойде да засвидетелства за истината и да преустанови
Божието царство на земята, за да можем ние, хората, да
получим вечен живот.
“А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен
Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.” (Йоан 17:3).
Матей 18:3 Истина ви казвам: ако не се обърнете и не станете
като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат
Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;
Йоан 3:3 Иисус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам:
ако не се роди някой отново, не може да види Божието
царство.
Йоан 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в
Него, а да има вечен живот.
Йоан 18:37 Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти Цар ли си? Иисус
отговори: Ти казваш, че Аз съм Цар. Аз затова се родих и
затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината.
Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
Йоан 3:17 Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за да съди
света, а за да бъде светът спасен чрез Него.
Йоан 10:9 Аз съм вратата: ако някой влезе през Мен, ще бъде
спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша.
Йоан 14:6 Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът;
никой не идва при Отца, освен чрез Мен.
Йоан 17:3 А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения
истинен Бог, и Иисус Христос, когото си изпратил.
Деяния 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма
под небето друго име дадено между хората, чрез което трябва
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да се спасим.
Деяния 16:31 А те казаха: Повярвай в Господ Иисус (Христос)
и ще се спасиш – ти и домът ти.
2Коринтяни 5:17 И така, ако някой е в Христос, той е ново
създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!
1Тимотей 2:5 Защото има само един Бог и един Посредник
между Бога и хората – Човекът Христос Иисус,
Римляни 10:9,10,13 Защото, ако изповядаш с устата си, че
Иисус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил
от мъртвите, ще се спасиш.Защото със сърце се вярва за
оправдание, и с уста се прави изповед за спасение.Защото
?всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“
1Петрово 1:23 тъй като се новородихте не от тленно семе, а от
нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века).
Откровение 3:20 Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе
гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с
него, и той – с Мен.

Всички ние сме прегрешили пред закона.
грешници, осъдени чрез закона. Но благосклонността на Бог (
дар от Него), изкупи всички, които вярват в Исус. Спасени сме
само и единствено чрез вяра Исус, не чрез делатаси или чрез
закона.
Римляни 3:23 защото всички съгрешиха и са лишени от
Божията слава,
Римляни 6:23 Защото заплатата на греха е смърт, а Божият
дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.
Ефисяни 2:8,9 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то
не от сами вас – това е дар от Бога —не чрез дела, за да не се
похвали никой.
Тита 3:5 Той ни спаси не чрез праведни дела, които сме
извършили, а по Своята милост, чрез окъпването на
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новорождението и обновяването на Светия Дух,
1Йоан 1:9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и
праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка
неправда.

Спасението ни е вечно.
Спасението ни е подарък от Бог, който няма как да изгубим. То
се дава на всички, приели Исус за свой Бог.
Йоан 3:36a Който вярва в Сина, има вечен живот; но който
не се покорява на Сина, няма да види живот, а Божият гняв
остава върху него.
Йоан 6:37 Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и
който дойде при Мен, никак няма да го изпъдя;
Йоан 10:27,28 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам,
и те Ме следват.И Аз им давам вечен живот; и те никога няма
да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
Йоан 11:25,26 Иисус й каза: Аз съм възкресението и животът;
който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее;и никой, който е
жив и вярва в Мен, няма да умре до века. Вярваш ли ти това?
2Петрово3:9 Господ не забавя това, което е обещал, както
някои смятат това за забавяне, а дълго ни търпи; понеже не
иска да погинат някои, а всички да дойдат на покаяние.

Благосклоността на Бог замени Стария закон
Закона носи осъждение и смърт, но Исус ни изкупи чрез
благоволението Си.
Римляни 3:20,22-24 Защото нито едно създание няма да се
оправдае пред Него чрез делата на закона, понеже чрез закона
става само познаването на греха.тоест Божието оправдание
чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които
вярват; защото няма разлика,защото всички съгрешиха и са
лишени от Божията слава,но се оправдават даром от Неговата
благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.
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Римляни 3:28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава
чрез вяра, без делата по закона.
Римляни 5:6,8 Понеже, когато ние бяхме още немощни, на
определеното време Христос умря за безбожните.Но Бог
доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още
грешници, Христос умря за нас.
Римляни 5:17 Защото, ако чрез прегрешението на един
смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които
получават изобилието на благодатта и на дара на правдата,
ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.
Римляни 6:14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте
под закон, а под благодат.
Римляни 8:2 И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да
живеем плътски.
Римляни 10:4 Защото Христос е краят на закона за правда на
всеки, който вярва.
Римляни 11:6 Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе
благодатта не е вече благодат, (а ако е от дела, не е вече
благодат, иначе делото не е вече дело).
Римляни 14:17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, а
правда и мир, и радост в Светия Дух.
2Коринтяни 5:21 който за нас направи грешен Онзи, който не
знаеше грях, за да станем ние в Него праведни пред Бога.
Ефисяни 2:8,9 Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то
не от сами вас – това е дар от Бога —не чрез дела, за да не се
похвали никой.
Галатяни 2:16 като знаем, че човек не се оправдава чрез
дела по закона, а само чрез вяра в Иисус Христос, ние също
повярвахме в Христос Иисус, за да се оправдаем чрез вяра в
Христос, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона
няма да се оправдае нито едно същество.
Галатяни 3:24 Така че законът стана за нас възпитател, за да
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ни доведе до Христос, за да се оправдаем чрез вяра.
Галатяни 5:4 Вие, които искате да се оправдаете чрез закона,
сте се отлъчили от Христос, отпаднали сте от благодатта.
Филипяни 3:9 и да се намеря в Него, като нямам моята правда,
която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос –
правдата, която е от Бога въз основа на вяра,
Титаus 2:11 Защото се яви Божията благодат, която носи
спасение за всичките хора,
Евреи 4:15,16 Защото нямаме такъв първосвещеник, който да
не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един,
който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но
пак е без грях.Затова нека пристъпваме с дръзновение към
престола на благодатта, за да получим милост и да намерим
благодат, която да ни помага своевременно
Евреи 8:12,13 Защото ще покажа милост към неправдите им
и греховете им и беззаконията им няма да помня вече.“А като
каза ?нов“ завет, Той обяви първия за остарял. А онова, което
овехтява и остарява, е близо до изчезване.
Евреи 10:14-17 Защото с един принос Той е усъвършенствал
завинаги онези, които се освещават.И Светият Дух също
ни свидетелства за това; защото, след като е казал преди
това:?Ето заветът, който ще направя с тях след онези дни,
казва Господ: ще положа законите Си в сърцата им и ще ги
напиша в умовете им“; и после добавя:?И греховете им и
беззаконията им няма да помня вече.“

Нов живот и Духовно израстване.
Да се родиш отново е да се родиш от Духът на Бог( Виж още:
Какво е последовател на Бог)
Езекил 36:26 И ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа
вътре във вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви, и
ще ви дам сърце от плът.
Псалми 40:3 И сложи в устата ми нова песен, възхвала на
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нашия Бог; мнозина ще видят и ще се убоят, и ще се уповават
на ГОСПОДА.
Псалми 119:113 Мразя двуличните, а обичам закона Ти.
Матей 7:24 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги
изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил
къщата си на канара;
Йоан 12:24 Истина, истина ви казвам: ако житното зърно не
падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава
много плод.
Римляни 6:4 И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение
в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите
чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
Римляни 8:5-7 Защото тези, които са плътски, се стремят към
плътското; а тези, които са духовни – към духовното.Понеже
стремежът на плътта е смърт; а стремежът на Духа – живот
и мир.Защото стремежът на плътта е вражда против Бога,
понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.
Римляни 12:1,2 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите
милости, да представите телата си за жертва жива, свята,
благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.И
не бъдете съобразни с този свят, а се преобразявайте чрез
обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е
Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено.
2Коринтяни 4:16,17 Затова ние не се обезсърчаваме; но дори
и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се
подновява.Защото нашата временна лека скръб произвежда
все повече и повече една вечна пълна слава за нас,
2Коринтяни 5:17 И така, ако някой е в Христос, той е ново
създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!
2Коринтяни 10:5 Понеже събаряме помисли и всичко, което
се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме
всяка мисъл да се покорява на Христос.
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Галатяни 2:20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея,
а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта,
го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде
Себе Си заради мен.
Ефисяни 4:23 и бивате обновявани в духа на своя ум,
Филипяни 1:6 като съм уверен точно в това, че Онзи, който е
започнал едно добро дело във вас, ще го завърши докрай до
Деня на Иисус Христос.
Филипяни 3:13,14 Братя, аз не считам, че съм уловил, но
едно правя – като забравям задното и се простирам към
предното,гоня целта за наградата на горното призвание от
Бога в Христос Иисус.
Филипяни 4:8 Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което
е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за
обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако
има нещо похвално, това зачитайте.

Силата на Святия Дух
След като Исус се въздигна от земята, Той ни изпрати Святия
Дух, за да ни ръководи в истина и дава сила да свидетелстваме.
Матей 7:11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате
блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на
небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!
Лука 4:18,19 ?Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал
да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася
освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да
пусна на свобода угнетените,да проглася благоприятната
Господна година.“
Йоан 7:38,39 Ако някой вярва в Мен, както казва Писанието,
реки от жива вода ще потекат от утробата му.А това каза
за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото
(Светият) Дух още не беше даден, понеже Иисус още не се
беше прославил.
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Йоан 14:26 А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще
изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни
всичко, което съм ви казал.
Йоан 15:26 А когато дойде Застъпникът, когото Аз ще ви
изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца,
Той ще свидетелства за Мен.
Йоан 16:7 Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз
да отида, защото, ако не отида, Застъпникът няма да дойде
при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
Йоан 16:13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви
води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а
каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Деяния 1:8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас
Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим,
така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 2:17,18 ?И в последните дни, казва Бог, ще излея от
Духа Си на всяко създание; и синовете ви и дъщерите ви ще
пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще
сънуват сънища;още и на слугите Си и на слугините Си ще
изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.
Деяния 2:4 И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха
да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.
Деяния 4:31 А множеството на повярвалите имаше едно
сърце и една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от
имота му е негово, а всичко им беше общо.
Деяния 19:6 А като Го видяха, главните свещеници и
служителите извикаха, казвайки: Разпъни Го! Разпъни Го!
Пилат им каза: Вие Го вземете и Го разпънете, защото аз не
намирам вина в Него.
Римляни 8:26,27 Така също и Духът ни помага в нашата
слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва;
но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.А
Този, който изследва сърцата, знае какъв е умът на Духа,
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защото Той се застъпва за светиите по Божията воля.
Римляни 14:17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, а
правда и мир, и радост в Светия Дух.
1Коринтяни 12:8-11 защото на един се дава чрез Духа слово
на мъдрост, а на друг — слово на познание чрез същия Дух,на
друг — вяра чрез същия Дух, а пък на друг — изцелителни
дарби чрез същия Дух,а на друг — да върши чудеса, а на друг
— пророчество, а на друг — разпознаване на духове, на друг —
разни езици, а на друг — тълкуване на езици.А всичко това се
върши от един и същ Дух, който разделя на всеки поотделно,
както иска.
1Коринтяни 14:2 Защото, който говори на език, той не говори
на хора, а на Бога, защото никой не го разбира; но в духа
говори тайни.
1Коринтяни 14:39 Затова, братя мои, копнейте да пророкувате
и не забранявайте да се говори на езици.
2Коринтяни 3:17 А Господ е Духът; и където е Господният Дух,
там е свобода.
Галатяни 5:18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.
Галатяни 5:22,23 А плодът на Духа е: любов, радост,
мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,кротост,
себеобуздание; против такива няма закон.
Ефисяни 3:16 да ви даде според богатствата на Неговата слава
да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния
човек,
Ефисяни 5:18,19 И не се опивайте с вино, следствието от
което е разпътство, а се изпълвайте с Духа; като си говорите
с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате в
сърцето си Господа;
Юда 20 Но вие, възлюбени, като изграждате себе си върху
своята пресвята вяра и като се молите в Светия Дух
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Словото на Бог

Библията ни учи как Бог създаде света чрез Собственото Си
Слово. И ясно заявява още в първа глава на Евангелието
от Йоан, че Исус е самото Слово на Бог в плът. В притчата
за сеяча Исус обяснява на своите ученици как функционира
Божието царство. Той каза: “Божието царство е както когато
човек хвърли семе в земята”(Марк4:26), и обясни, че семката е
Словото на Бог и веднъж посята в нашите сърца, тя расте и дава
плод на благословения в живота ни! Исус каза, че това е найважната притча от всички.Тя е утвърденото от Бога правило ,че
“каквото посееш, такова и ще пожънеш).
При това, понеже цялата власт е дадена на Словото на Бог
(Исус), онези, които вярват и стоят на Него, имат достъп до
същата власт, за същите дела, власт да се съпротивляват на
сатана, понеже той е победен на кръста от Исус Христос( Слвото
на Бог).
Словото на Бог е, което ни дава вяра. Понеже ние няма как да се
“харесаме” на Бог освен, чрез вяра, е необходимо да изучаваме
и знаем Словото Му. И тогава с вяра ние прилагаме и сеем това
Слово в нашия живот. Нетленната семка на Божието Слово е
най- мощната сила във вселената.

Исус е Словото, Създателя и Силата
Псалми 33:6,9 Чрез словото на ГОСПОДА бяха направени
небесата и цялото им войнство — чрез дъха на устата Му.
Защото Той каза и стана; Той заповяда и се утвърди.
Йоан 1:1-3 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и
Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.Всичко чрез Него
стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
Йоан 1:14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас;
и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца,
пълно с благодат и истина.
Евреи 1:3 който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък
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на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на
Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на
греховете, седна отдясно на Величието във висините.
Евреи 1:10 И пак: ?В началото Ти, Господи, си основал земята
и дело на Твоите ръце са небесата.
Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро
от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и
духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията
на сърцето.
Евреи 11:3 С вяра разбираме, че световете са били устроени
с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
Откровение 19:11-13 След това видях небето отворено, и ето,
бял кон, и Онзи, който яздеше на него, се наричаше Верен
и Истинен, и Той съди и воюва в справедливост.Очите Му
бяха като огнен пламък и на главата Му бяха много корони,
и имаше написано едно име, което никой не знаеше освен
Него.И беше облечен в дреха, натопена в кръв; и Името Му е
Божието Слово.

Божието слово никога няма да се провали
Числа 23:19 Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че
да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и
няма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?
1Царе 8:56 Благословен да бъде ГОСПОД, който даде
спокойствие на народа Си Израил, според всичко, което беше
обещал. Нито една дума не пропадна от всичките Му добри
думи, които говори чрез слугата Си Мойсей.
Псалми 119:89 До века, ГОСПОДИ, е утвърдено словото Ти в
небесата.
Псалми 119:160 Цялото Ти слово е истина и вечна е всяка
присъда на Твоята правда. Шин
Псалми 138:2 Ще се поклоня към светия Ти храм и ще
славя Името Ти за милостта Ти и за верността Ти, защото си
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възвеличил словото Си над цялото Си Име.
Исая 40:8 Тревата изсъхна, цветът й окапа, но словото на
нашия Бог ще трае до века.
Исая 55:10,11 Защото, както слиза дъждът и снегът от небето
и не се връща там, а напоява земята и я прави да ражда и да
произраства, за да дава семе на сеяча и хляб на ядящия,така
ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми — няма
да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще
благоуспее в онова, за което го изпращам.
Исус Навиев 23:14 Ето, днес аз отивам по пътя на цялата земя;
и вие знаете с цялото си сърце и с цялата си душа, че нито
една дума от всички добри неща, които ГОСПОД, вашият Бог,
говори за вас, не пропадна; всичките се изпълниха за вас;
нито една дума от тях не пропадна!
Матей 24:35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи
няма да преминат.
1Петрово 1:25a но словото Божие трае до века.“ И това е
словото, което ви е благовестено.

Облагата да ходиш във Словтона Бог
Псалми 37:31 Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките
му не ще се подхлъзнат.
Псалми 19:7 Законът на ГОСПОДА е съвършен, освежава
душата; свидетелството на ГОСПОДА е вярно, прави невежия
мъдър;
Псалми 119:9 Чрез какво може млад човек да опази пътя си
чист? Като внимава на себе си според словото Ти.
Псалми 119:105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина
за пътеката ми.
Псалми 119:165 Онези, които обичат закона Ти, имат голям
мир и за тях няма препъване.
Исус Навиев 1:8 Тази книга на закона да не се отделя от
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устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да
внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото
тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.
Йеремия 15:16a Твоите думи се намериха и аз ги изядох и
Твоето слово ми беше наслада и радост на сърцето ми, защото
се наричам с Твоето Име, ГОСПОДИ, Боже на Войнствата.
Йоан 8:31,32 Тогава Иисус каза на повярвалите в Него юдеи:
Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.И ще
познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 15:3 Вие сте вече чисти заради словото, което ви говорих.
Римляни 10:17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от
Христовото слово.
Ефисяни 6:17 Вземете също шлема на спасението и меча на
Духа, който е Божието слово.
1Петрово 2:2 пожелавайте като новородени деца чистото
мляко на словото, за да пораснете чрез него към спасение,
2Петрово 1:4 чрез които ни се подариха най-големи и
скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на
божественото естество, като сте избягали от произлязлата от
страстите поквара в света —

Лубовта към Божието Слово
Йов 23:12 От заповедта на устните Му не съм се отделил;
словата на устата Му съм пазил повече от намерението си.
Псалми 1:2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху
Неговия закон размишлява ден и нощ!
Псалми 40:8 Радвам се да върша волята Ти, Боже мой, и Твоят
закон е вътре във вътрешностите ми.
Псалми 119:167 Душата ми пази Твоите свидетелства и аз
много ги обичам.
Псалми 119:47,48 И ще се наслаждавам на Твоите заповеди,
които обичам.И ще издигам и ръцете си към Твоите заповеди,
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които обичам, и ще размишлявам върху Твоите наредби. Заин
Псалми 119:72 Законът на Твоята уста е по-добър за мен от
хиляди кюлчета злато и сребро. Йод
Йоан 15:11 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас,
и вашата радост да бъде пълна.

Изучаване и размисъл върху Божието
Слово
Псалми 1:2,3 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху
Неговия закон размишлява ден и нощ! Той ще бъде като
дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на
времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши,
ще преуспява.
Псалми 119:97 Колко обичам Твоя закон! Цял ден той е
размишлението ми.
Псалми 119:99 По-разумен съм от всичките си учители,
защото Твоите свидетелства са размишлението ми.
Псалми 119:130 Изявяването на Твоите думи дава светлина и
разум на невежите.
Притчи 4:20-22 Сине мой, внимавай в думите ми, приклони
ухото си към моите слова.Да не се отдалечат от очите ти, пази
ги вътре в сърцето си,защото те са живот за тези, които ги
намират, и изцеление за цялото им тяло.
Матей 4:4 А Той в отговор каза: Писано е: Не само с хляб ще
живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“
Йоан 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва.
Думите, които ви говоря, са дух и живот.
1Тимотей 4:15 Върху това размишлявай, на това се предавай,
за да стане явен на всички твоят напредък.
2Тимотей 2:15 Старай се да се предоставиш на Бога одобрен
работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш
право словото на истината.
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Евреи 2:1 Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече
на това, което сме чули, за да не би да се разминем с целта.

Послушание към Божието Слово
Исая 1:19 Ако слушате доброволно, ще ядете благото на
земята;
Псалми 119:34 Дай ми разум и ще пазя закона Ти, наистина
ще го пазя с цяло сърце.
Матей 7:24-27 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги
изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил
къщата си на канара;и заваля дъждът, и придойдоха реките,
и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща; и тя не
падна, защото беше основана на канара.И всеки, който чуе
тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен
човек, който построи къщата си на пясък;и заваля дъждът, и
придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху
тази къща; и тя падна, и падането й беше голямо.
Йоан 13:17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
Йоан 14:15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
Йоан 14:21,23 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме
люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз
ще го възлюбя и ще му явя Себе Си.Иисус в отговор му каза:
Ако Ме люби някой, ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го
възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим жилище
у него.
Йоан 15:14 Вие сте Ми приятели, ако вършите, каквото
ви заповядвам.
Деяния 5:29 А Петрово и апостолите в отговор казаха: На
нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на
хората.
Яков 1:22-25 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не
само слушатели, мамещи сами себе си.Защото, ако някой е
слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек,
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който гледа естественото си лице в огледалото,понеже се
оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.Но който
вникне в съвършения закон на свободата и постоянства,
който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще
бъде блажен в това, което прави.
Яков 4:17 И така, ако някой знае да прави добро и не го прави,
за него това е грях.
IЙоан 2:5 Но който пази словото Му, Божията любов в него
наистина е съвършена. По това знаем, че сме в Него.
2Йоан 1:6a И любовта е това: да ходим според Неговите
заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както
сте чули отначало.

Запаметяване на Божието Слово
Второзаконие 11:18a Затова да вложите тези мои думи в
сърцето си и в душата си и да ги вържете като знак на ръката
си, и да бъдат като превръзки над очите ви.
Псалми 37:31 Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките
му не ще се подхлъзнат.
Псалми 40:8 Радвам се да върша волята Ти, Боже мой, и Твоят
закон е вътре във вътрешностите ми.
Псалми 119:129 Чудесни са Твоите свидетелства, затова
душата ми ги пази.
Притчи 4:4 и той ме наставляваше и ми казваше: Нека сърцето
ти държи думите ми! Пази заповедите ми и живей!
Псалми 119:11 В сърцето си съхраних словото Ти, за да не
съгрешавам против Теб.

Да чуеш Бог

Научи се да чуваш гласа на Бог, чрез Словото Му, да
размишляваш и в тишина да слушаш Святия Дух.(Чети още: Да
разбереш, следваш и изпълниш волята на Бог)

Да чуеш Бог 
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1Царе 19:12 а след земетресението — огън, но ГОСПОД не
беше в огъня; а след огъня — звук като от тих повей.
Псалми 46:10 Млъкнете и разберете, че Аз съм Бог — ще се
възвиша между народите, ще се възвиша на земята.
Притчи 3:5,6 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не
се облягай на своя разум.Във всичките си пътища познавай
Него и Той ще прави равни пътеките ти.
Притчи 16:3 Праведните устни са благоприятни на царете и те
обичат онзи, който говори право.
Исая 30:21 и ушите ти ще слушат слово зад теб, което, когато
се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще
казва: Този е пътят, ходете по него!
Лука 8:10 Той каза: На вас е дадено да знаете тайните на
Божието царство; а на другите се проповядва с притчи, така
че да гледат, а да не виждат и да чуват, а да не разбират.
Лука 12:12 Защото Светият Дух ще ви научи в същия час
какво трябва да кажете.
Йоан 5:30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; както чувам,
така и съдя; и съдът Ми е справедлив, защото не търся Моята
воля, а волята на Отца, който Ме е пратил.
Йоан 8:47a Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие
затова не слушате, защото не сте от Бога.
Йоан 10:4,5 И когато е изкарал всичките свои овце, върви
пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му.Но
чужд човек няма да следват, а ще побягнат от него, защото не
познават гласа на чуждите.
Йоан 10:27 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и
те Ме следват.
Йоан 14:26 А Застъпникът, Светият Дух, когото Отец ще
изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни
всичко, което съм ви казал.
Йоан 16:13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви
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води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а
каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Римляни 8:16 Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че
сме Божии деца.
Колосяни 3:15 И нека в сърцата ви царува Божият мир, за
който и бяхте призовани в едно тяло; и бъдете благодарни.
2Тимотей 3:16,17 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно
за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление
в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван,
съвършено подготвен за всяко добро дело.
Евреи 2:1 Затова ние сме длъжни да внимаваме още повече
на това, което сме чули, за да не би да се разминем с целта.
Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, действено, по-остро
от всеки двуостър меч, като пронизва до разделяне душата и
духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и намеренията
на сърцето.
Евреи 5:14 а твърдата храна е за пълнолетните, които
благодарение на навика имат сетива да разпознават добро и
зло.
Евреи 8:10 Защото ето заветът, който ще направя с израилевия
дом след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в
ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и
те ще бъдат Мой народ.

Вяра - Ключът към Новия завет
единсвеният начин да угодим на Бог
Царството Божие действа чрез нашата вяра във Словото
Му
Матей 9:29 Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви
бъде според вярата ви.
Йоан 20:27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж

Вяра - Ключът към Новия завет
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ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди
невярващ, а вярващ.
Римляни 4:20 не се усъмни в Божието обещание чрез неверие,
а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога
Римляни 10:17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от
Христовото слово.
Римляни 12:3 Защото чрез дадената ми благодат казвам на
всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото
трябва да мисли, а да внимава да е разумен, според мярката
на вярата, която Бог е разпределил на всеки.
Римляни 14:23 А онзи, който се съмнява, когато яде, е осъден,
защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях.
2Коринтяни.5:7 защото ходим с вярване, а не с виждане.
2Коринтяни 4:18a които не гледаме на видимите, а на
невидимите неща; защото видимите са временни, а
невидимите – вечни.
Евреи 4:2 Защото и до нас, както и до тях, се донесе една
блага вест; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не
се съедини с вяра в онези, които го чуха.
Евреи 4:11 Затова, нека се постараем да влезем в тази
почивка, за да не падне някой в същия пример на непокорство.
Евреи 10:23 нека държим неотстъпно изповядването на
надеждата, защото е верен Този, който е дал обещанието;
Евреи 10:35 И така, не напускайте дръзновението си, за което
имате голяма награда.
Евреи 10:38,39a ?А Моят праведник ще живее чрез вяра“;
и ?ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата
Ми.“Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се
погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.
Евреи 11:1,6 А вярата е твърдата увереност в неща, за които
се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.А без вяра
не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при
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Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава
тези, които Го търсят.
Евреи 12:2 като гледаме на Иисус, Начинателя и Завършителя
на нашата вяра, който заради предстоящата Му радост
издържа кръста, като презря срама, и седна отдясно на Божия
престол.
Яков 1:6-8 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко;
защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се
тласка и блъска от ветровете.Такъв човек да не мисли, че ще
получи нещо от Господа,защото колебливият е непостоянен
във всичките си пътища.
Яков 2:26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и
вярата без дела е мъртва.
2Тимотей 2:13 Ако сме неверни, Той остава верен, защото не
може да се отрече от Себе Си.
1Йоан 5:4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава
света; и това е победата, която е победила света – нашата
вяра.

На човека се даде сила и власт чрез Христос
Като новородени християни на нас ни се дава същата власт и
сила, която Исус има и показа когато беше на земята(Виж още:
Бог ни дава власт за изцеление)
Битие 1:26-28 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия
образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби,
над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над
всички пълзящи, които пълзят по земята.И Бог създаде
човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и
женски пол ги създаде.И Бог ги благослови и Бог им каза:
Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и
владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко
живо същество, което се движи по земята.
Псалми 8:4-6 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син,
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че да го посещаваш?А Ти си го направил малко по-долен от
ангели, със слава и великолепие си го увенчал.Направил си
го владетел над делата на ръцете Си, положил си всичко под
краката му:
Матей 8:8-10 Стотникът в отговор Му каза: Господи, не съм
достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума
и слугата ми ще оздравее.
Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на
мен войници; и казвам на този: Иди! — и той отива; и на друг:
Ела! — и той идва; а на слугата си: Направи това! — и той го
прави.Иисус, като чу това, се почуди и каза на онези, които Го
следваха: Истина ви казвам: дори в Израил не съм намерил
толкова голяма вяра.
Марко 9:23 А Иисус му каза: Ако можеш! Всичко е възможно
за този, който вярва.
Матей 17:20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото
истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно, ще
кажете на тази планина: Премести се оттук там! -- и тя ще се
премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на небесното царство и
каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата,
а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на
небесата.
Матей 21:21,22 А Иисус в отговор им каза: Истина ви казвам:
ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите
стореното на смокинята, а даже ако кажете на този хълм:
Вдигни се и се хвърли в морето, ще стане.И всичко, което
поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Матей 28:18 Тогава Иисус се приближи към тях и им говори,
като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Марко 11:23,24 Истина ви казвам: който каже на тази
планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в
сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще
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му се сбъдне, каквото и да каже.Затова ви казвам: за всичко,
което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви
се сбъдне.
Лука 1:37 Защото за Бога няма нищо невъзможно.
Лука 18:27 А Той каза: Невъзможното за хората е възможно
за Бога.
Йоан 14:12,13 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен,
делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от
тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.И каквото и да
поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец
в Сина.
Йоан 15:7 Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас,
искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
Йоан 16:23,24 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина,
истина ви казвам: ако поискате нещо от Отца в Мое Име, Той
ще ви го даде.Досега нищо не сте искали в Мое Име; искайте,
и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Ефисяни 1:19-22 и какво е превъзходното величие на
Неговата мощ към нас, вярващите, според действието на
мощта на Неговата сила. С нея Той подейства в Христос, като
Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си
страна на небесата,далеч над всяко началство и власт, и сила,
и господство, и всяко име, с което се наименуват, не само в
този свят, но и в бъдещия.И покори всичко под краката Му и
Го постави да бъде глава над всичко за църквата,
Ефисяни 3:20 А на Този, който може да направи несравнимо
повече, отколкото молим или мислим, според действащата в
нас сила –
Филипяни 2:9-11 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му
даде Името, което е над всяко друго име;така че в Името на
Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните,
и подземните съществаи всеки език да изповяда, че Иисус
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Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

Взаимоотношенията ни с Господ
Хвали Бог като го обичаш
Бог иска ние да го обичаме, а израз нанашата любов е хвалението!
Второзаконие 6:5 Да възлюбиш ГОСПОДА, своя Бог, с цялото
си сърце и с цялата си душа, и с всичката си сила!
Псалми 34:1-3 Псалм на Давид, когато се престори на луд пред
Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям
ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги
в устата ми.Душата ми ще се хвали в ГОСПОДА; смирените
ще чуят и ще се зарадват.Величайте ГОСПОДА с мен и нека
заедно възвишаваме Името Му.
Псалми 42:1 (По слав. 41) За първия певец. Маскил на
Кореевите синове. Както еленът желае водните потоци, така
душата ми желае Теб, Боже!
Псалми 63:1-4 Псалм на Давид, когато беше в юдейската
пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся.
Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една
суха, изнурена и безводна земя.Така съм се взирал в Тебе в
светилището, за да видя Твоята мощ и Твоята слава.Понеже
Твоето милосърдие е по-добро от живота, устните ми ще Те
хвалят.Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име
ще издигам ръцете си.
Псалми 73:25 Кого имам на небето? И на земята не желая
нищо друго освен Теб.
Псалми 119:20 Душата ми всякога чезне от копнеж по Твоите
наредби.
Притчи 8:17 Аз обичам тези, които ме обичат, и които ме
търсят, ще ме намерят.
Матей 22:37,38 А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя
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Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“
Йоан 4:24 Бог е дух; и онези, които Му се покланят, с дух и
истина трябва да се покланят.
Яков 4:8a Приближете се към Бога, и ще се приближи и Той
към вас. Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата
си, вие колебливи.

Колко ни обича Бог
Бог никога не ни е наранява, Той не ни е разгневен и не ни кара
да страдаме! Той ни обича!
Йеремия 29:11 Защото Аз зная мислите, които мисля за вас,
заявява ГОСПОД, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще
и надежда.
Йеремия 31:3 ГОСПОД ми се яви отдалеч и каза: Да, с вечна
любов те възлюбих и те привлякох с милост.
Исая 62:5 Защото, както младеж се жени за девойка, така
синовете ти ще се оженят за теб. И както младоженец се
радва на невяста, така твоят Бог ще се радва на теб.
Йоан 14:23 Иисус в отговор му каза: Ако Ме люби някой,
ще пази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и Ние ще
дойдем при него и ще направим жилище у него.
Римляни 5:8 Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че
когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.
Римляни 8:17a И ако сме деца, тогава сме и наследници –
наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме
с Него, и да се прославим с Него.
Римляни 8:38,39 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито
живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито
бъдещето, нито сили,нито височина, нито дълбочина, нито кое
да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията
любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ.
Галатяни 4:5-7 за да изкупи онези, които бяха под закона, за
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да получим осиновението.И понеже сте синове, Бог изпрати в
сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Отче!Затова
не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божи наследник чрез
Христос.
1Йоан 3:1 Вижте каква любов ни е дал Отец – да се наречем
Божии деца; а такива и сме. Затова светът не ни познава,
защото Него не позна.
1Йоан 4:9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати
на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.
1Йоан 4:19 Ние любим, защото първо Той възлюби нас.

Почит към Бог (страхопочитание)
Да обичаш, уважаваш и се покоряваш означава да почиташ.
Второзаконие 10:12 И сега, Израилю, какво иска от теб
ГОСПОД, твоят Бог, освен да се боиш от ГОСПОДА, своя Бог,
да ходиш във всичките Му пътища и да Го любиш, да служиш
на ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа,
1Царе 12:24 Само се бойте от ГОСПОДА и Му служете в истина
с цялото си сърце, защото видяхте какви велики неща е
извършил Той за вас.
Псалми 25:14 Довереният съвет на ГОСПОДА е за онези, които
Му се боят, и заветът Му ще им се обяви.
Псалми 31:19a Колко голяма е добрината Ти, която си запазил
за онези, които Ти се боят, която оказваш на онези, които се
уповават на Теб, пред човешките синове!
Псалми 103:11 защото, колкото са високо небесата над
земята, толкова е голяма милостта Му към онези, които Му
се боят;
Псалми 111:10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта;
всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата
Му трае вечно.
Псалми 147:11 ГОСПОД благоволява в онези, които Му се
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боят, в онези, които се надяват на Неговата милост.
Притчи 1:7 Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а
безумните презират мъдрост и наставление.
Притчи 8:13 Страхът от ГОСПОДА е да се мрази злото. Аз
мразя гордост и високомерие, и зъл път, и уста лъжлива.
Притчи 14:26-27 В страха от ГОСПОДА има силна увереност и
Неговите синове ще имат прибежище.Страхът от ГОСПОДА е
извор на живот, за да се избягнат примките на смъртта.
Лука 1:50 И от родове в родове Неговата милост е върху
онези, които Му се боят.
Деяния 10:35 а във всеки народ онзи, който Му се бои и върши
правда, Му е угоден.

Почивка в Бог
Той желае всички ние “ да отидем при Него, за да си починем”.
Псалми 23:2,3 На зелени пасища ме разполага, при тихи води
ме завежда.Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда
заради Името Си.
Псалми 46:10 Млъкнете и разберете, че Аз съм Бог — ще се
възвиша между народите, ще се възвиша на земята.
Псалми 37:7 Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай. Не се
раздразнявай заради онзи, който преуспява в пътя си, заради
човека, който осъществява зли замисли.
Исая 30:7 защото напразно, безполезно ще помогнат
египтяните. Затова викнах за това: Хвалбата им е само да
седят!
Исая 30:15 Защото така казва Господ БОГ, Светият Израилев:
Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и
упование ще бъде силата ви. Но вие не искахте.
Исая 40:29-31 Той дава на уморените сила и умножава мощта
на немощните.И юношите ще се уморят и ще отслабнат,
и младите мъже съвсем ще паднат,но онези, които чакат
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ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли.
Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.
Матей 11:28-29 Елате при Мен всички, които сте отрудени и
обременени, и Аз ще ви дам почивка.Вземете Моето иго върху
себе си и се научете от Мен, защото съм кротък и смирен по
сърце; и ще намерите почивка за душите си.
Евреи 4:9 Следователно, за Божия народ остава съботна
почивка.
Евреи 4:11 Затова, нека се постараем да влезем в тази
почивка, за да не падне някой в същия пример на непокорство.

Молитвата
Господ отговаря на нашите молитви
Единсвения божествен начин да комуникираме с нашия Небесен
Баща и Исус е Святиа Дух
Исая 30:19 Защото народ ще живее в Сион, в Ерусалим. Ти
няма никога вече да плачеш! Той наистина ще се смили над
теб при гласа на вика ти; когато го чуе, ще ти отговори.
Исая 65:24 AИ преди още да извикат, Аз ще отговарям; докато
още говорят, Аз ще чувам.
Йеремия 33:3 Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти
покажа велики и тайни неща, които не знаеш.
Псалми 50:15 И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и
ти ще Ме прославиш.
Псалми 91:15 Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря. Ще бъда
с него, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя.
Псалми 116:1,2 Любя ГОСПОДА, защото Той чу гласа ми и
молбите ми,защото Той приклони ухото Си към мен, и аз ще Го
призовавам, докато съм жив.
Матей 6:6 А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си
стаичка и като си затвориш вратата, се помоли на своя Отец,
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който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще те
възнагради.
Матей 7:7,8 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите;
хлопайте, и ще ви се отвори;защото всеки, който иска,
получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се
отвори.
Йоан 15:7 Ако стоите в Мен и думите Ми стоят във вас,
искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.
Римляни 8:34 Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Иисус е,
който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от
дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас.
Яков 5:16 И така, изповядвайте един на друг греховете си и се
молете един за друг, за да оздравеете. Много може молитвата
на праведния в действието си.

Възхвалявай и благодари
Има толкова много сила във възхваляването!
2Летописи 20:22 И когато започнаха да пеят и да славят,
ГОСПОД постави засади срещу синовете на Амон и Моав, и
онези от планината Сиир, които бяха дошли против Юда. И те
бяха разбити.
Йон 2:9 Но аз ще ти принеса жертва с глас на хваление; ще
отдам това, което съм обрекъл. Спасението е при ГОСПОДА.
Псалми 5:11 Но нека се радват всички, които се уповават на
Теб, нека пеят от радост до века, защото Ти ги закриляш, и
нека ликуват в Теб онези, които обичат Твоето Име.
Псалми 16:11 Ще ми изявиш пътя на живота, в Твоето
присъствие има пълнота от радости, отдясно на Теб — веселия
навеки.
Псалми 32:11 Радвайте се в ГОСПОДА и се веселете, вие
праведни, и ликувайте, всички вие с право сърце!
Псалми 33:1 Ликувайте в ГОСПОДА, вие праведни; хвалението
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подобава на правите.
Псалми 34:1 Псалм на Давид, когато се престори на луд пред
Авимелех, който го изгони, и той си отиде. Ще благославям
ГОСПОДА по всяко време, прославата Му ще бъде винаги в
устата ми.
Псалми 35:28 И езикът ми ще шепне за Твоята правда и за
Твоята хвала всеки ден.
Псалми 50:23 Всеки, който принася жертва на благодарност,
Ме прославя; и на онзи, който слага в ред пътя си, ще покажа
Божието спасение.
Псалми 68:19 Благословен да е Господ, който всеки ден носи
товара ни! Бог е нашето спасение. (Села.)
Псалми 71:8 Устата ми е пълна с Твоята възхвала и с Твоята
слава — цял ден.
Псалми 71:14 Но аз ще се надявам постоянно и ще умножавам
цялата Твоя хвала.
Псалми 89:15 Блажен народът, който познава радостното
възклицание! Те ходят в светлината на Твоето лице, ГОСПОДИ.
Псалми 92:1,2 Псалм. Песен за съботния ден. Добре е
да възхваляваме ГОСПОДА и да възпяваме Твоето Име,
Всевишни,да възвестяваме милостта Ти сутрин и верността
Ти нощем,
Псалми 100:4 Влезте в портите Му с благодарност и в
дворовете Му — с хваление! Благодарете Му и благославяйте
Името Му,
Псалми 103:1,2 Псалм на Давид. Благославяй ГОСПОДА,
душо моя, и всичко в мен да благославя святото Му Име.
Благославяй ГОСПОДА, душо моя, и не забравяй всичките Му
благодеяния.
Псалми 107:8 Нека прославят ГОСПОДА за Неговата милост и
за чудните Му дела към човешките синове,
Псалми 107:22 Нека принасят жертви на благодарност и да
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провъзгласяват радостно делата Му!
Псалми 113:3 От изгряването на слънцето до залязването му
нека се хвали ГОСПОДНОТО Име!
Псалми 147:1 Алилуя! Да, добро е да пеем псалми на нашия
Бог. Да, хвалебната песен е хубава и приятна.
Псалми 150:6 Всичко, което диша, нека хвали ГОСПОДА!
Алилуя!
Ефисяни 5:19,20 като си говорите с псалми и химни, и духовни
песни, като пеете и възпявате в сърцето си Господа;като
винаги благодарите за всичко на Бог и Отец в Името на нашия
Господ Иисус Христос;
1Солунци5:16-18 Винаги се радвайте.Непрестанно се молете.
За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в
Христос Иисус.
Филипяни 4:6-8 Не се безпокойте за нищо, но във всяко
нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога
с благодарение;и Божият мир, който превъзхожда всеки
разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.Найнакрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което
е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което
е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо
похвално, това зачитайте.
Евреи 13:15 И така, чрез Него нека принасяме на Бога
непрестанно жертва на хваление, тоест плод на устни, които
изповядват Неговото Име.
Откровение 19:5 И от престола излезе глас, който казваше:
Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които Му се
боите, малки и големи!

Моли се с вяра( вярвай)
Знанието на Словото прави вярата ни силна.( Виж още: Вярата:
Единственият начин да угодим на Бог)
Матей 21:21,22 А Иисус в отговор им каза: Истина ви казвам:
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ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите
стореното на смокинята, а даже ако кажете на този хълм:
Вдигни се и се хвърли в морето, ще стане.И всичко, което
поискате в молитва, като вярвате, ще получите.
Марко 11:24 Затова ви казвам: за всичко, което поискате в
молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.
Римляни 4:21 и като беше напълно уверен, че това, което Бог е
обещал, Той е силен и да го изпълни.
Евреи 7:25 Затова и може напълно да спасява онези, които
идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее, за да
ходатайства за тях.
Евреи 11:6 А без вяра не е възможно да се угоди на Бога,
защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той
съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.
Яков 1:6,7 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко;
защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се
тласка и блъска от ветровете.Такъв човек да не мисли, че ще
получи нещо от Господа,
1Йоан 3:22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него,
защото пазим Неговите заповеди и вършим това, което е
угодно пред Него.
Римляни 10:17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от
Христовото слово.

Молитва в отчаяние
Когато в безнадежност и отчаяние извикаме към Бог....Той
слуша и отговаря, Бог е винаги тук до нас!
2Царе 22:7 В притеснението си призовах ГОСПОДА и призовах
своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до
ушите Му.
Псалми 22:24 Защото не е презрял и не се е отвърнал от
скръбта на оскърбения, нито е скрил лицето Си от него; а
послуша, когато той извика към Него.
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Псалми 55:17 Вечер и сутрин, и по обед ще се оплаквам и ще
стена и Той ще чуе моя глас.
Псалми 62:8 Уповавайте се на Него по всяко време, хора,
изливайте сърцето си пред Него! Бог е нашето прибежище.
(Села.)
Псалми 102:17 ще се обърне към молитвата на оставените и
няма да презре молитвата им.
Псалми 119:10 С цялото си сърце Те търсих; не ме оставяй да
се отклоня от заповедите Ти!
Плач Еремиев 2:19a Стани, викай нощем при началото на
стражите; излей сърцето си като вода пред лицето на Господа;
издигни към Него ръцете си за живота на децата си, които
примират от глад по ъглите на всички улици.
Йеремия 29:13 И ще Ме потърсите и намерите, защото ще
попитате за Мен с цялото си сърце.

Изцеление
Исус изцели всеки един от тях
Исус не докара болест на никого, Той изцели всеки един!
Псалми 107:20 Изпраща словото Си и ги изцелява, и спасява
живота им от рова.
Матей 4:23,24 Тогава Иисус ходеше по цяла Галилея и
поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието
на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква
немощ сред народа.И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и
довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести
и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги
изцели.
Матей 8:16,17 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина
обладани от демони; и Той изгони духовете с една дума и
изцели всичките болни,за да се сбъдне реченото чрез пророк
Исая, който казва: ?Той взе на Себе Си нашите немощи и
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болестите ни понесе.
Матей 14:14 И Той, като излезе, видя голямо множество,
смили се над тях и изцели болните им.
Лука 4:39 И Той, като застана над нея, смъмри треската и тя я
остави; и тя веднага стана и им прислужваше.
Лука 4:40 И когато залязваше слънцето, всички, които имаха
болни от разни болести, ги доведоха при Него. А Той положи
ръце на всеки от тях и ги изцели.
Лука 9:11 А множествата, като разбраха това, Го последваха;
и Той ги прие с готовност и им говореше за Божието царство, и
изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.
Деяния 10:38 как Бог помаза със Свети Дух и със сила
Иисус от Назарет, който обикаляше, като правеше добрини и
изцеляваше всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с
Него.

Исус ни даде власт за изцеляваме
Матей 10:1 И като повика дванадесетте Си ученика, даде
им власт над нечисти духове, да ги изгонват, и да изцеляват
всякаква болест и всякаква немощ.
Матей 10:7,8 И като ходите, проповядвайте, като казвате:
Небесното царство наближи.Болни изцелявайте, мъртви
възкресявайте, прокажени
очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели, даром
давайте.
Марко 16:17,18 И тези знамения ще придружават повярвалите:
в Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,змии
ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да
ги повреди, на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Лука 4:33,36 И в синагогата имаше един човек, хванат от духа
на нечист демон. И той извика със силен глас:Но Иисус го
смъмри, като каза: Млъкни и излез от него. И демонът, след
като го повали насред тях, излезе от него, без изобщо да го
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повреди.
Лука 9:1,2 И като свика дванадесетте, даде им сила и власт
над всички демони и да изцеляват болести.И ги изпрати да
проповядват Божието царство и да изцеляват болните.
Лука 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате змии и
скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да
ви повреди.
Йоан 14:12-14 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен,
делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от
тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.И каквото и да
поискате в Мое Име, ще го направя, за да се прослави Отец в
Сина.Ако поискате нещо в Мое Име, ще го направя.

Изцерението е тук за теб
Получаваме изчеление чрез вяра и опование на Неговото Слово!
2Царе 20:5 Върни се и кажи на княза на Моя народ, Езекия:
Така казва ГОСПОД, Бог на баща ти Давид: Чух молитвата
ти, видях сълзите ти. Ето, ще те изцеля. На третия ден ще се
изкачиш в ГОСПОДНИЯ дом.
Исая 53:5 Но Той беше прободен заради нашите престъпления,
беше съсипан заради нашите беззакония; върху Него дойде
наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние
бяхме изцелени.
Йеремия 30:17 Защото ще ти възстановя здравето и ще те
изцеля от раните ти, заявява ГОСПОД. Понеже те нарекоха
отхвърлен: Това е Сион, за когото никой не пита.
Малахия 4:2 А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее
слънцето на правдата с изцеление в крилете си. И ще излезете
и ще се разиграете като телета от обора.
Псалми 34:19 Много са неволите на праведния, но от всички
тях ГОСПОД го избавя.
Псалми 103:3 Той е, който прощава всичките ти беззакония,
който изцелява всичките ти болести,
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Псалми 147:3 Изцелява съкрушените по сърце и превързва
раните им.
Притчи 17:22 Веселото сърце е благотворно лекарство, а унил
дух изсушава костите..
Исая 40:29 HТой дава на уморените сила и умножава мощта
на немощните.
Лука 17:14 И като ги видя, им каза: Идете, покажете се на
свещениците. И когато отиваха, се очистиха.
1Петрово2:24 който Сам понесе в тялото Си нашите грехове
на дървото, така че ние, като сме умрели за греховете, да
живеем за правдата; чрез чиито рани вие оздравяхте.
Деяния 9:34 И Петрово му каза: Енее, Иисус Христос те
изцелява; стани и оправи леглото си. И той веднага стана.
3Йоан 1:2 Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и
да си здрав, както благоуспява душата ти.

Любов към другите

Матей 5:43-44,46-47 Чули сте, че е било казано: ?Обичай
ближния си, а мрази неприятеля си.“Но Аз ви казвам: обичайте
неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,Защото,
ако любите онези, които любят вас, каква награда имате? Не
правят ли това и бирниците?И ако поздравявате само братята
си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
Матей 7:12 И така, всяко нещо, което желаете да правят
хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът
и пророците.
Матей 22:37-40 А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя
Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“Това
е най-голямата и първа заповед.А втора, подобна на нея, е
тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си.“На тези две
заповеди висят целият закон и пророците.
Матей 25:35 защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме
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напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
Матей 25:40 А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам:
понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки
братя, на Мен сте го направили.
Лука 6:31-35 И както желаете да правят хората на вас,
така и вие правете на тях.Понеже, ако любите само онези,
които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и
грешниците любят онези, които тях любят.И ако правите добро
само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност
ви се пада? Защото и грешниците правят същото.И ако
давате назаем само на тези, от които се надявате да получите
обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците
дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.Но
вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем,
без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде
голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ
към неблагодарните и злите.
Йоан 13:34,35 Нова заповед ви давам: да се любите един друг;
както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.По
това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов
помежду си.
Йоан 15:13 Никой няма по-голяма любов от това, да даде
живота си за приятелите си.
Римляни 12:10 горещо се обичайте един друг с братска обич;
изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.
Римляни 13:8 Не дължете на никого нищо освен взаимна
любов; защото, който люби другиго, е изпълнил закона.
Римляни 13:10 Любовта не върши зло на ближния,
следователно, любовта е изпълнение на закона.
1Коринтяни 13:4-8 Любовта дълго търпи и е милостива,
любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се
гордее,не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява,
не мисли зло,не се радва на неправдата, а се радва заедно с
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истината,всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко
се надява, всичко търпи.Любовта никога не преминава; обаче
пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанат,
знание ли е, ще се прекрати.
1Коринтяни 13:13 И така, остават тези трите: вяра, надежда и
любов; но най-голямата от тях е любовта.
1Коринтяни 16:14 Всичко у вас да става с любов.
1Петрово1:22 Тъй като сте очистили душите си чрез
послушание на истината за нелицемерно братолюбие, любете
се един друг горещо, с чисто сърце,
Колосяни 3:12-14 И така, като Божии избрани, свети и
възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение,
кротост, дълготърпение,като си претърпявате един на друг и
един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против
някого; както и Господ е простил на вас, така прощавайте и
вие.А над всичко това облечете се в любовта, която свързва
всичко в съвършенство.
Галатяни 5:14 Защото целият закон се изпълнява в една дума,
в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“
Галатяни 6:2 Онези, които желаят да се представят добре
по плът, те ви заставят да се обрязвате, само за да не бъдат
гонени за Христовия кръст.
1Петрово 4:8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду
си, защото любовта покрива множество грехове.
1Йоан 2:10 Който люби брат си, стои в светлината и в него
няма повод за грях.
1Йоан 3:16-18 По това познахме любовта, че Той отдаде
живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота
си за братята.Но ако някой има благата на този свят и види, че
брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в
него Божията любов?Дечица, да не любим с думи, нито с език,
а с дело и истина.
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1Йоан 4:7,8 Възлюбени, да се любим един друг, защото
любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и
познава Бога.Който не люби, не познава Бога, защото Бог е
любов.
1Йоан 4:11,12 Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, то и
ние сме длъжни да любим един другиго.Никой никога не е
видял Бога; но ако любим един другиго, Бог обитава в нас и
Неговата любов е съвършена в нас.
1Йоан 4:20,21 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си,
той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не
може да люби Бога, когото не е видял.И тази заповед имаме
от Него: който люби Бога, да люби и брат си.
Галатяни 5:13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани;
само че не използвайте свободата си като повод за угаждане
на плътта, а си служете един на друг с любов.
Ефисяни 5:2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби
и предаде Себе Си за нас като принос и жертва на Бога за
благоуханна миризм

Свидетелстване
Великата заръка на Бог
Най-чудната и голяма привилегия! Да бъдем като Исус!
Езекилe 3:17-19 Сине човешки, поставих те страж на
израилевия дом. И като чуеш словото от устата Ми, да ги
предупредиш от Моя страна! Когато кажа на безбожния:
Непременно ще умреш! — а ти не го предупредиш и не
говориш, за да предупредиш безбожния за безбожния му
път и да запазиш живота му, онзи безбожник ще умре в
беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам кръвта му.А
ако предупредиш безбожния, но той не се върне от безбожието
си и от безбожния си път, той ще умре в беззаконието си, а ти
си избавил душата си.
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Притчи 11:30 Плодът на праведния е дърво на живот и който
е мъдър, печели души.
Данаил 12:3 Разумните ще блестят като блясъка на небесната
твърд и онези, които обръщат мнозина в правда — като
звездите за вечни времена.
Матей 4:19 И им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя
ловци на хора.
Марко 8:35 Защото, който иска да спаси живота си, ще
го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради
благовестието, ще го спаси.
Матей 9:37,38 Тогава каза на учениците Си: Жетвата е
изобилна, а работниците – малко;затова, молете се на
Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.
Матей 28:19,20 И така, идете, правете ученици всичките
народи и ги кръщавайте в Името на Отца и Сина и Светия
Дух,като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.
И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света.
(Амин.)
Марко 16:15 И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте
благовестието на цялото творение.
Лука 9:3-5 И им каза: Не вземайте нищо за из път – нито тояга,
нито торба, нито хляб, нито пари, нито да имате по две ризи.И
в която къща влезете, там отсядайте и оттам тръгвайте на
път.И ако някои не ви приемат, когато излизате от онзи град,
отърсете и праха от краката си за свидетелство против тя
Mark 16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като
Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със
знаменията, които ги придружаваха. Амин.
Лука 12:8,9 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мен пред
хората, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;
но ако се отрече някой от Мен пред хората, ще бъде отречен и
той пред Божиите ангели.
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Йоан 15:16 Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих
да отидете и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен;
така че каквото и да поискате от Отца в Мое Име, да ви даде.
Йоан 20:21 И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати
Мен, така и Аз изпращам вас.
Деяния 5:42 И нито един ден не преставаха да поучават и да
благовестват и в храма, и по къщите, че Иисус е Христос.
Римляни 10:14,15 Как обаче ще призоват Този, в когото не са
повярвали? А как ще повярват в Този, когото не са чули? А как
ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не са
изпратени? Както е писано: ?Колко са прекрасни краката на
тези, които благовестват доброто!“
2Тимотей 4:2a проповядвай словото, бъди готов в подходящо
и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с
голямо търпение и поучаване.

Дързост и убедителност
Дарът на Святия Дух!
Псалми 119:46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе
и няма да се засрамя.
Исая 40:9 Изкачи се на висока планина, ти, Сионе, който носиш
добра вест! Издигни силно гласа си, ти, Ерусалиме, който
носиш добра вест! Издигни глас, не бой се, кажи на юдовите
градове: Ето вашият Бог!
Исая 50:4a Господ БОГ ми даде език на учениците — да зная
как да помогна с дума на уморения. Събужда, всяка сутрин
събужда ухото ми, за да слушам като учениците.
Йеремия 1:7 А ГОСПОД ми каза: Не казвай: Дете съм. — защото
при всички, при които те изпратя, ще отидеш и всичко, което
ти заповядвам, ще кажеш.
Матей 5:14,15 Вие сте светлината на света. Град, поставен
на хълм, не може да се укрие.И когато запалят светило, не
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го слагат под шиника, а на светилника, и то свети на всички,
които са вкъщи.
Матей 5:16 Също така нека свети вашата светлина пред
хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия
Отец, който е на небесата.
Марко 8:38 Защото, ако се срамува някой заради Мен и заради
Моите думи в този прелюбодеен и грешен род, то и Човешкият
Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя
Отец със светите ангели.
Лука 12:8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мен пред хората,
ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;
Деяния 1:8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас
Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Ерусалим,
така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
Деяния 4:13 А те, като гледаха дързостта на Петрово и Йоан и
бяха вече забелязали, че са неучени и необразовани хора, се
чудеха и познаха, че са били с Иисус.
Деяния 5:29 А Петрово и апостолите в отговор казаха: На
нас подобава да се покоряваме повече на Бога, отколкото на
хората.
Деяния 18:9,10 И Господ каза на Павел нощем във видение:
Не бой се, а говори и не млъквай,защото Аз съм с теб и никой
няма да те нападне и да ти стори зло; защото имам много хора
в този град.
Римляни 1:16 Защото не се срамувам от благовестието
(Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки,
който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка.
Ефисяни 6:19,20 и за мен, за да ми се даде слово, когато
отворя устата си, с дръзновение да известявам тайната на
благовестието,за което съм посланик в окови, така че да
говоря за него дръзновено, както подобава да говоря.
Тита 2:15 Така говори, увещавай и изобличавай с абсолютна
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настойчивост! Никой да не те презира!
1Петрово 3:15 Но пазете свят в сърцата си Христос като
Господ и бъдете винаги готови да отговаряте на всеки, който
ви пита за причината за вашата надежда, но с кротост и
страхопочитание,

Да нахраним гладния за Слово последовател,
Божието стадо
Като последователи на Исус ние сме длъжни да
разпространяваме и учим хората на Словото както Исус направи.
Притчи 27:23 Внимавай да познаваш добре състоянието на
стадата си и имай грижа за добитъка си,
Езекилe 34:11 Защото, така казва Господ БОГ: Ето, Аз, Аз ще
потърся овцете Си и ще ги издиря!
Йоан 15:8 В това се прославя Моят Отец – да принасяте много
плод; и ще бъдете Мои ученици.
Йоан 21:16 Пак му каза втори път: Симоне Йонов, любиш ли
Ме? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза:
Паси овцете Ми.
1Коринтяни 3:6,7 Аз посадих, Аполос напои, но Господ даде
растежа.И така, нито този, който сади, е нещо, нито този, който
напоява, а Господ, който дава растеж.
2Тимотей 2:2 И каквото си чул от мен при много свидетели,
това предай на верни хора, които да са способни да научат и
други.
1Петрово 5:2 пасете Божието стадо, което е между вас;
надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога,
нито за гнусна печалба, а с усърдие,

Да свидетелсваме искренно и простичко
Исус ни учеше така, че всеки да разбира!
Матей 5:16 Също така нека свети вашата светлина пред
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хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия
Отец, който е на небесата.
1Коринтяни 1:17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам,
а да проповядвам благовестието — не с мъдростта на думите,
за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си.
1Коринтяни 1:27-29 Но Бог избра глупавите неща на света, за
да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да
посрами силните;още и долните и презрените неща на света
избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези,
които са,за да не се похвали никое създание пред Бога.
1Коринтяни 2:4 И говоренето ми, и проповядването ми не
ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство
от Духа и от сила,
2Коринтяни 1:12 Защото нашата похвала е тази:
свидетелството на нашата съвест, че живяхме на света с
простота и Божия искреност – не с плътска мъдрост, а в
Божията благодат; и най-много между вас.
2Коринтяни 3:12 И така, като имаме такава надежда,
пристъпваме с голямо дръзновение
1Солунци 2:3-6 Защото нашето увещание не е от заблуда, нито
от нечисти подбуди, нито с измама, а както сме били одобрени
от Бога да ни се повери благовестието, така и говорим – не
за да угаждаме на хора, а на Бога, който изпитва сърцата ни.
Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни
думи или прикрито сребролюбие – Бог е свидетел – нито сме
търсили слава от хора – било от вас, или от други – макар и
да сме могли да се държим с тежест като Христови апостоли,
Тита 3:9 И избягвай глупавите разисквания, родословия,
спорове и караници върху закона, защото те са безполезни и
суетни.
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Какво е да си последовател?
Исус каза” В това се прославя Моят Отец – да принасяте много
плод; и ще бъдете Мои ученици”.( Йоан15:8)
Матей 6:24 Никой не може да служи на двама господари,
защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към
единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да
служите на Бога и на мамона.
Матей 10:36-38 и неприятели на човека ще бъдат домашните
му. Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен
за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е
достоен за Мен; и който не вземе кръста си и Ме следва, не е
достоен за Мен.
Матей 16:24,25 Тогава Иисус каза на учениците Си: Ако някой
иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне
кръста си и нека Ме следва. Защото, който иска да спаси
живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен,
ще го намери.
Матей 19:29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или
сестри, или баща, или майка, (или жена), или деца, или ниви
заради Моето Име, ще получи стократно и ще наследи вечен
живот
Марко 10:21 А Иисус, като го погледна, го възлюби и му каза:
Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и дай на
бедните; и ще имаш съкровище на небето. И ела и Ме следвай.
Лука 9:62 А Иисус му каза: Никой, който е сложил ръката си на
плуга и гледа назад, не е годен за Божието царство.
Лука 14:33 И така, ако някой от вас не се отрече от всичко,
което има, не може да бъде Мой ученик.
Йоан 8:31,32 Тогава Иисус каза на повярвалите в Него юдеи:
Ако стоите в словото Ми, наистина сте Мои ученици.И ще
познаете истината и истината ще ви направи свободни.
Йоан 12:25 Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази
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живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.
Йоан 13:35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици,
ако имате любов помежду си.
Йоан 15:8 В това се прославя Моят Отец – да принасяте много
плод; и ще бъдете Мои ученици.
1Коринтяни 6:20 Защото вие бяхте купени с цена, затова
прославете Бога с телата си.
2Коринтяни 5:14 Защото Христовата любов ни принуждава,
като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките,
тогава и всичките са умрели;
Галатяни 2:20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея,
а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта,
го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде
Себе Си заради мен.
Филипяни 1:29 Защото на вас ви е дадено относно Христос не
само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него,
Филипяни 3:7,8 Но това, което беше за мен придобивка, го
счетох като загуба заради Христос.А освен това всичко считам
като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на
моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и
считам всичко за измет, за да придобия Христос
Ефисяни 6:6 не само за пред очи, като че угаждате на хора,
а като Христови слуги, изпълняващи от душа Божията воля;
2Тимотей 2:3 Бъди съучастник в страданията като добър
войник на Иисус Христос.
1Петрово2:9 Но вие сте избран род, царско свещенство,
свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате
добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в
Своята чудна светлина,

Плодовитост в нашия живот
Сеейки семето на Божието Слово ние всъщност даваме плод.
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Псалми 1:3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни
потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не
повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.
Матей 7:18,20 Не може добро дърво да дава лоши плодове
или лошо дърво да дава добри плодове.И така, по плодовете
им ще ги познаете.
Матей 25:34-40 Тогава Царят ще каже на тези, които са от
дясната Му страна: Елате вие, благословени от Отца Ми,
и наследете царството, приготвено за вас от създаването
на света; защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и
Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме
облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме
споходихте. Тогава праведните в отговор ще Му кажат:
Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и
Те напоихме? И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или
гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница
и Те споходихме? А Царят в отговор ще им каже: Истина ви
казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои наймалки братя, на Мен сте го направили.
Марко 4:19 но светските грижи, примамката на богатството
и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават
словото и то става безплодно.
Йоан 6:27 Работете не за храна, която се разваля, а за храна,
която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде;
защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
Йоан 12:24 Истина, истина ви казвам: ако житното зърно не
падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава
много плод.
Йоан 15:8 В това се прославя Моят Отец – да принасяте много
плод; и ще бъдете Мои ученици.
Йоан 15:4,5 Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не
може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така
и вие не можете, ако не стоите в Мен.Аз съм лозата, вие сте
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пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод;
защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.
Римляни 7:4 И така, братя мои, вие също бяхте умъртвени
спрямо закона чрез тялото на Христос, за да станете
собственост на Друг – на Възкресения от мъртвите, за да
принасяме плод на Бога.

Оношението на християнина към света
Исус каза, “Вие не сте от този свят”.
Притчи 1:10 Сине мой, ако грешниците те примамват, не се
съгласявай.
Матей 10:16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; и
така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.
Матей 10:25 Достатъчно е на ученика да бъде като учителя
си, и на слугата – като господаря си. Ако стопанина на дома
нарекоха Веелзевул, то колко повече – домашните Му!
Марко 4:11,12 И Той им каза: На вас е дадено да познаете
тайната на Божието царство; а на онези, външните, всичко се
дава в притчи; така че “гледащи да гледат, а да не виждат; и
слушащи да слушат, а да не разбират; да не би да се обърнат и
да им се прости (грехът)”.
Марко 6:4-6 А Иисус им каза: Никой пророк не е без почит,
освен в своето родно място, сред своите роднини и в своя
дом. И не можеше да извърши там никакво чудо, освен че
положи ръце на няколко болни и ги изцели.И се чудеше на
тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше.
Марко 8:36-38 Понеже какво се ползва човек, като спечели
целия свят, а изгуби живота си? Защото, какво би дал човек
в замяна на живота си? Защото, ако се срамува някой заради
Мен и заради Моите думи в този прелюбодеен и грешен род,
то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в
славата на Своя Отец със светите ангели.
Матей 7:13 И така осуетявате Божието слово заради вашето
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предание, което сте предали; и вършите много такива неща,
подобни на това.
Йоан 17:14-16 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги
намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Те
не са от света, както и Аз не съм от света.
Йоан 17:17-21 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
Както Ти прати Мен в света, така и Аз пратих тях в света. И
за тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез
истината. И не само за тях се моля, а и за онези, които биха
повярвали в Мен чрез тяхното слово – да бъдат всички едно;
както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те да бъдат в Нас
(едно), за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
Римляни 8:5 Защото тези, които са плътски, се стремят към
плътското; а тези, които са духовни – към духовното.
Римляни 12:2 И не бъдете съобразни с този свят, а се
преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от
опит каква е Божията воля – това, което е добро, благоугодно
и съвършено.
1Коринтяни 2:14 Но естественият човек не възприема това,
което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да
го разбере, понеже то се преценява духовно.
1Коринтяни 10:20,21 Не, но онова, което жертват езичниците,
го жертват на демоните, а не на Бога, но аз не желая вие да
имате общение с демоните. Не можете да пиете Господната
чаша и чашата на демоните, не можете да участвате в
Господната трапеза и в трапезата на демоните.
2Коринтяни 6:17 Затова, ?излезте изсред тях и се отделете“,
казва Господ, ?и не се допирайте до нечисто“, и: ?Аз ще ви
приема,
Галатяни 5:1 И така, стойте твърдо в свободата, за която
Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
Колосяни 3:2 Мислете за горното, а не за земното;
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Ефисяни 5:11 И нямайте нищо общо с безплодните дела на
тъмнината, а по-добре ги изобличавайте,
2Тимотей 2:4 Никой, който служи като войник, не се заплита
в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за
войник.
Яков 4:4 Прелюбодейци и прелюбодейки! Не знаете ли, че
приятелството със света е вражда против Бога? И така, който
иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
1Йоан 2:15-17 Не любете света, нито каквото е в света.
Ако някой люби света, любовта на Отца не е в него. Защото
всичко, което е в света – похотта на плътта, похотта на очите
и тщеславието на живота – не е от Отца, а е от света. И светът
преминава, и неговите похоти, но който върши Божията воля,
пребъдва до века.
1Йоан 5:19 Ние знаем, че сме от Бога; и целият свят лежи в
лукавия.

Гоненние в името на Исус
Това е обещание за всички, които вярват в Исус.(Виж още: Бог
е нашата защита)
Матей 5:44 Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се
молете за онези, които ви гонят,
Матей 5:10-12 Блажени гонените заради правдата, защото е
тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви
гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради
Мен. Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви
на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди
вас.
Матей 10:17,18 И се пазете от хората, защото ще ви предават на
съдилища и в синагогите си ще ви бият. Да! И пред управители
и царе ще ви извеждат заради Мен, за да свидетелствате на
тях и на народите.
Матей 10:19,20 А когато ви предадат, не се безпокойте как или
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какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да
говорите. Защото не сте вие, които говорите, а Духът на Отца
ви, който говори във вас.
Матей 10:22,23 Ще бъдете мразени от всички заради Моето
Име; а който устои докрай, той ще бъде спасен. А когато ви
преследват в този град, бягайте в другия; защото, истина
ви казвам: няма да свършите израилевите градове, докато
дойде Човешкият Син.
Матей 10:28 Не се бойте от онези, които убиват тялото, а
душата не могат да убият; а по-скоро се бойте от Онзи, който
може и душа, и тяло да погуби в пъкъла.
Матей 24:8-10 Но всичко това ще бъде само началото на
страданията. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и
ще бъдете мразени от всичките народи заради Моето Име. И
тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и
един друг ще се намразят.
Марко 13:11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се
безпокойте предварително какво ще говорите, а каквото ви
се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които
говорите, а Светият Дух.
Марко 13:13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето
Име; но който устои докрай, той ще бъде спасен.
Марко 15:10 Защото знаеше, че главните свещеници Го бяха
предали от завист.
Лука 6:22,23 Блажени сте, когато ви намразят хората и когато
ви отлъчат от себе си и ви похулят, и отхвърлят името ви
като лошо заради Човешкия Син. Зарадвайте се в онзи ден
и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата;
понеже така правеха бащите им на пророците.
Лука 21:15 защото Аз ще ви дам уста и мъдрост, на
която всичките ваши противници ще бъдат безсилни да
противостоят или противоречат.
Йоан 15:19,20 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето;
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а понеже не сте от света, а Аз ви избрах от света, затова
светът ви мрази.Помнете думата, която ви казах: Слугата не е
по-горен от господаря си. Ако Мен гониха, и вас ще гонят; ако
са опазили Моето слово, ще пазят и вашето.
Йоан 16:2 Ще ви отлъчат от синагогата; даже настава час,
когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на
Бога.
Йоан 16:33 Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света
имате скръб, но дерзайте: Аз победих света.
Йоан 16:20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете
и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но
скръбта ви ще се обърне в радост.
Йоан 17:14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази,
защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
Деяния 4:29 И сега, Господи, погледни на техните заплашвания
и дай на Своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост,
Филипяни 1:29 Защото на вас ви е дадено относно Христос не
само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него,
2Тимотей 3:12 Но и всички, които искат да живеят
благочестиво в Христос Иисус, ще бъдат гонени.
1Петрово3:14 Но ако пострадате за правдата, блажени сте; а
„от тяхното заплашване не се бойте, и не се смущавайте.“
1Петрово4:16 Но ако страда някой като християнин, да не се
срамува, а да слави Бога с това име.
Откровение 2:10 Не се страхувай от това, което ще пострадаш.
Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да
бъдете изпитани, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до
смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота.

Лъжлива религия или истинско
последователство
Няма полза в чисто религиозните традиции, не чрез тях действа
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Словото Божие. Един истински последовател следва/живее
Словото на Исус.
Йеремия 3:15 И ще ви дам пастири по сърцето Си и те ще ви
пасат със знание и разум.
Осия 4:6 Народът Ми загива от липса на знание. Понеже
ти отхвърли знанието, и Аз отхвърлих теб да не ми
свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на своя Бог, и
Аз ще забравя синовете ти.
Матей 7:21-23 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!
— ще влезе в небесното царство, а който върши волята на
Моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми
кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме,
не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли
Име направихме много чудеса? — но тогава ще им заявя:
Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които
вършите беззаконие
Матей 15:3 А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето
предание престъпвате Божията заповед?
Матей 15:8 ?Този народ (се приближава при Мен с устата си
и) Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от
Мен.
Матей 15:14 Оставете ги, те са слепи водачи на слепци; а ако
слепец води слепеца, и двамата ще паднат в ямата.
Матей 23:2,3,5 На Мойсеевото седалище седят книжниците
и фарисеите. Затова всичко, което ви кажат да правите,
правете и пазете, но не постъпвайте според делата им,
понеже говорят, а не вършат. но вършат всичките си дела, за
да ги виждат хората. Защото разширяват филактериите си и
правят големи полите на дрехите си,
Матей 23:11-13 А по-големият между вас нека ви бъде
служител. И всеки, който възвишава себе си, ще се смири;
и който смири себе си, ще се възвиси. Но горко на вас,
книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното
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царство пред хората, понеже сами вие не влизате, нито
влизащите оставяте да влязат.
Матей 23:25 Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери!
Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре
те са пълни с грабеж и невъздържаност.
Матей 24:4,5 Иисус в отговор им каза: Пазете се да не ви
подмами някой, защото мнозина ще дойдат в Мое Име,
казвайки: Аз съм Христос; и ще подмамят мнозина.
Марко 7:13 И така осуетявате Божието слово заради вашето
предание, което сте предали; и вършите много такива неща,
подобни на това.
Марко 8:38 Защото, ако се срамува някой заради Мен и заради
Моите думи в този прелюбодеен и грешен род, то и Човешкият
Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя
Отец със светите ангели.
Марко 10:45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат,
а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
Лука 15:4 Кой от вас, ако има сто овце и му се изгуби една от
тях, не оставя деветдесет и деветте в пустинята и не отива
след изгубената, докато я намери?
Лука 18:11,12 Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе
си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора –
грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този
бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от
всичко, което придобия.
Йоан 4:23,24 Но идва часът, и сега е, когато истинските
поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото
такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и онези,
които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
Йоан 9:40,41 Някои от фарисеите, които бяха с Него, чуха това
и Му казаха: Да не сме и ние слепи? Иисус им каза: Ако бяхте
слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате, че виждате, и
затова грехът ви остава.
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Йоан 10:4 И когато е изкарал всичките свои овце, върви пред
тях и овцете го следват, защото познават гласа му.
Йоан 10:11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава
живота Си за овцете.
Деяния 7:48 Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове,
както казва пророкът:
1Коринтяни 1:17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам,
а да проповядвам благовестието — не с мъдростта на думите,
за да не би кръстът на Христос да се лиши от значението си.
1Коринтяни 2:4 И говоренето ми, и проповядването ми не
ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство
от Духа и от сила,
Галатяни 1:6,7 Чудя се как вие така бързо се отвръщате
от Онзи, който ви призова чрез Христовата благодат, и
преминавате към друго благовестие, което не е друго
благовестие, а е дело на неколцината, които ви смущават и
искат да изопачат Христовото благовестие
Галатяни 1:9 Както казахме и преди, така го казвам и сега
пак: ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова,
което приехте, нека бъде проклет.
Филипяни 4:9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и
видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
1Тимотей 4:12 Никой да не презира твоята младост; но ти
бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във
вяра, в чистота.
1Петрово5:2,3 пасете Божието стадо, което е между вас;
надзиравайте го не по принуда, а с добра воля, като за Бога,
нито за гнусна печалба, а с усърдие, нито като че ли сте
господари над онези, които са ви поверени, а като сте пример
на стадото.
1Йоан 3:16 По това познахме любовта, че Той отдаде живота
Си за нас. Така и ние сме длъжни да отдадем живота си за
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братята.

Единство и братство в тялото Христово
Еклисиаст 4:9,10,12 Двама са по-добре отколкото един,
понеже те имат добра награда за труда си. Защото, ако паднат,
единият ще вдигне другаря си; но горко на онзи, който е сам,
когато падне, и няма втори да го вдигне. И ако някой може да
надвие единия, двама ще му противостоят. И тройното въже
не се къса бързо.
Псалми 133:1 Песен на изкачванията. На Давид. Ето, колко е
добро и колко е приятно да живеят братя в единомислие!
Матей 18:19,20 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят
на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им
бъде от Моя Отец, който е на небесата. Защото, където двама
или трима са събрани в Мое Име, там съм и Аз посред тях.
Йоан 17:21 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз
в Теб, така и те да бъдат в Нас (едно), за да повярва светът, че
Ти си Ме пратил.
Деяния 2:44,45 И всичките вярващи бяха заедно и имаха
всичко общо; и продаваха стоката и имота си и ги разпределяха
между всички, според нуждата на всекиго.
Деяния 4:32 А множеството на повярвалите имаше едно
сърце и една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от
имота му е негово, а всичко им беше общо.
Римляни 12:5 така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос
и поотделно – части един на друг.
Римляни 14:19 И така, нека търсим това, което служи за мир и
за взаимно изграждане.
1Коринтяни 1:10 Сега аз ви умолявам, братя, чрез Името на
нашия Господ Иисус Христос, всички да говорите в съгласие
и да няма разцепления между вас, а да бъдете съединени в
един и същ ум и в едно и също мнение.
1Коринтяни 12:14-18 Защото тялото не е съставено от една
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част, а от много. Ако каже кракът: Понеже не съм ръка, не съм
от тялото, това прави ли го да не е от тялото? И ако каже ухото:
Понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е
от тялото? Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът?
Ако цялото беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега
Бог е поставил частите — всяка една от тях — в тялото, както
е искал.
1Коринтяни 14:26 Тогава, братя, какво става? Когато се
събирате, всеки от вас има псалм, има поучение, има
откровение, има език, има тълкуване. Всичко да става за
изграждане.
Ефисяни 4:3 и се стараете да запазите единството на Духа във
връзката на мира.
Филипяни 1:27 Само се дръжте достойно за Христовото
благовестие, така че – независимо дали идвам да ви видя, или
отсъствам от вас – да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух
и че се борите единодушно за вярата на благовестието,
Филипяни 2:2 направете радостта ми пълна, като имате един
и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и
единомислени.
1Йоан 1:7 Но ако ходим в светлината, както е и Той в
светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Иисус
(Христос), Неговия Син, ни очиства от всеки грях.

Силата на езика
Господ ни даде сила(власт),чрез това, което
изричаме
Притчи 18:21 Смърт и живот има в силата на езика и които го
обичат, ще ядат плодовете му.
Притчи 23:7 Наситена душа стъпква медена пита, а на гладна
душа всичко горчиво е сладко.
Марко 11:23 Истина ви казвам: който каже на тази планина:
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Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си,
а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне,
каквото и да каже.
Матей 12:34 Рожби на усойница! Как можете да говорите
добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето,
говорят устата.
Матей 12:36,37 И казвам ви, че за всяка празна дума, която
кажат хората, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите
си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.
Матей 15:18 А онова, което излиза от устата, произхожда от
сърцето и то осквернява човека.
Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на небесното царство и
каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата,
а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на
небесата.

Добрите думи
2Коринтяни 10:7 Погледнете това, което е пред очите ви!
Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, нека размисли
още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме
Христови.
Псалми 19:14 Нека думите на устата ми и размишленията на
сърцето ми бъдат угодни пред Теб, ГОСПОДИ, канара моя и
мой Изкупител!
Псалми 35:28 И езикът ми ще шепне за Твоята правда и за
Твоята хвала всеки ден.
Притчи 10:11 Устата на праведния е извор на живот, а насилие
ще скрие устата на безбожните.
Притчи 15:1 Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна
дума възбужда гняв.
Притчи 15:4 Благият език е дърво на живот, а лъжливостта в
него е съкрушение на духа.
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Притчи 16:1 Плановете на сърцето принадлежат на човека, но
отговорът на езика е от ГОСПОДА.
Притчи 16:24 Благите думи са като медена пита, сладост за
душата и изцеление за костите.
Притчи 14:3 TВ устата на безумния е бичът на гордостта, а
устните на мъдрите ще ги пазят.
Притчи 31:26 Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на
езика й.
Ефисяни 4:29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а
само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за
да принесе благодат на тези, които слушат.

Неубозданиея език (Гняв, Критика,
Язвителност, Осъждане и Клюкарство)
Псалми 39:1a За първия певец. За Едутун. Псалм на Давид. Аз
казах: Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика
си. Ще възпирам устата си като с юзда, докато е пред мен
безбожният.
Притчи 13:3 Който пази устата си, запазва душата си, а който
отваря широко устните си, ще загине.
Притчи 10:18 Който крие омраза, има лъжливи устни и който
разгласява клевета, е безумен.
Притчи 25:9 Защитавай своето дело пред ближния си, но не
откривай чужди тайни,
Притчи 26:20 Където няма дърва, огънят изгасва и където
няма клюкар, раздорът престава.
Притчи 29:11 Безумният изригва цялото си недоволство, а
мъдрият накрая го успокоява.
Притчи 30:32 Ако си постъпил безумно, като си възвисил
себе си, или ако си замислил зло, сложи ръка на устата си,
Притчи 12:22 Лъжливите устни са мерзост за ГОСПОДА, а
онези, които вършат истина, са Му благоугодни.
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Притчи 14:29 Търпеливият има много разум, а избухливият
възвеличава безумието.
Притчи 15:1 Мек отговор отклонява ярост, а оскърбителна
дума възбужда гняв.
Притчи 15:18 Гневливият човек предизвиква раздори, а
дълготърпеливият потушава кавгата.
Притчи 16:28 Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя
най-близки приятели.
Притчи 16:32 Дълготърпеливият е по-добър от храбрия и
който владее духа си — от завоевател на град.
Притчи 17:14 Започването на кавга е като отприщване на
вода, затова остави караницата, преди да се е разпалила.
Притчи 18:13 Да отговаря някой, преди да чуе, е безумие и
позор за него.
Притчи 20:3 За човека е чест да страни от препирня, а всеки
глупак ще се втурне в нея.
Притчи 24:28 Не бъди свидетел против ближния си без
причина — ще мамиш ли с устните си?
Притчи 25:8 Не прибързвай да отидеш на съд, да не би накрая
да не знаеш какво да правиш, когато ближният ти те засрами.
Притчи 25:18 Както боздуган, меч и остра стрела, така е човек,
който свидетелства лъжливо против ближния си.
Притчи 26:21 Както въглища за жар и дърва за огън, така е и
свадлив човек да разпалва свада.
Притчи 28:25 Човек с надменна душа причинява разпри, но
който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде богато наситен.
Притчи 29:20 SВиждаш ли човек, прибързан в думите си? Има
повече надежда за безумния, отколкото за него.
Притчи 29:22 Гневлив човек възбужда препирни и избухлив
човек изобилства в престъпление.
Еклисиаст 4:6 По-добре пълна шепа със спокойствие
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отколкото две шепи пълни с труд и гонене на вятър.
Еклисиаст 7:8,9 Краят на работата е по-добър от началото й;
търпеливият по дух е по-добър от гордия по дух. Не бързай
в духа си да се гневиш, защото гневът почива в пазвата на
безумните
Еклисиаст 10:20 Не проклинай царя дори и в мисълта си и
не проклинай богатия дори и в спалнята си, защото небесна
птица може да отнесе гласа ти и крилата птица да разкаже
това.
Матей 7:1,2 Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото, с
какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка
мерите, с такава ще ви се мери.
Матей 7:3-5 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не
усещаш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си:
Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в
твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око
и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на
брат си.
Йоан 7:24 Не съдете по вида, а съдете справедливо.
Римляни 2:1-3 Затова ти си без извинение, о, човече, който и
да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си
осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.А знаем,
че Божият съд е според истината върху тези, които вършат
такива работи.И ти, човече, който съдиш онези, които вършат
такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като
вършиш и ти същото?
Римляни 14:3 Който яде, да не презира този, който не яде, и
който не яде, да не съди този, който яде, защото Бог го е приел.
Римляни 14:13 Затова, нека вече не се съдим един друг а
по-добре да съдим така – никой да не поставя спънка или
съблазън пред брат си.
1Коринтяни 15:33 Не се мамете. Лошите другари покваряват
добрите нрави.
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Ефисяни 4:29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а
само онова, което е добро за изграждане според нуждата, за
да принесе благодат на тези, които слушат
Филипяни 2:3 Не правете нищо от партизанство или от
тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за погорен от себе си.
Титаus 3:2 Tда не хулят никого, да не бъдат свадливи, а тихи и
да показват съвършена кротост към всички хора.
Яков 1:26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не
обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие
е суетно.
Яков 3:5,6,8 Така и езикът е малка част, но с големи неща се
хвали. Ето, съвсем малък огън, а колко голяма гора запалва!
И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части
езикът е, който опетнява цялото тяло и запалва колелото на
живота, а сам той се запалва от пъкъла. но езика никой човек
не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна
отрова.
Яков 3:16 защото, където има завист и свадливост, там има
неуредици и всякакво зло.
1Петрово3:9 Не връщайте зло за зло или хула за хула, а
напротив, благославяйте, като знаете, че за това бяхте
призовани, за да наследите благословение.

Бавни на говорене
Притчи 10:19 В многословието грехът е неизбежен, а който
въздържа устните си, е разумен.
Притчи 11:12 Който презира ближния си, няма разум, а
благоразумният човек мълчи.
Притчи 17:27,28 Който пести думите си, е умен и
хладнокръвният е благоразумен. Дори и безумният, когато
мълчи, се счита за мъдър, който затваря устата си — за
разумен.
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Притчи 21:23 Който пази устата си и езика си, пази душата си
от тревоги.
Притчи 29:20 Виждаш ли човек, прибързан в думите си? Има
повече надежда за безумния, отколкото за него.
Яков 1:19 И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде
бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;

Изповеди
Изповедта(или откритото заявяване)е средство за изказване
на неща, които не са като че ли са(Римляни4:17) Тя заздравява и
подсилва нашата вяра във Словото и силата Му в нашия живот.
“Нека държим неотстъпно изповядването на надеждата,
защото е верен Този, който е дал обещанието;(Евреи 10:23)
Многобройни изповеди от духовения живот на вярващия,
засягащи различни теми могат да бъдат изтеглени от:
TheBibleForYou.com /confessions. Насърчаваме ви да
направите своята собствена изповед, като се позовавате на
Слвото Божия, както е писано:
Моите лични взаимоотношения с Бог( Образец за изповядване)
Обичам Те Господи, Боже мой “с цялото си сърце, с цялата
си душа и с целия си ум.“(Матея 22:37)” Както еленът желае
водните потоци, така душата ми желае Теб, Боже!”(Псалм42:1)
“Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува
за Теб, плътта ми копнее за Теб.” “Душата ми се прилепва към
Теб”и “ с радостни устни ще Те възхвалява устата ми”(Псалм
63:1,8,5)
Благодаря Ти Небесни Татко за силаста, която даваш! “Той
дава на уморените сила и умножава мощта на немощните”и
“онези, които чакат ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се
издигат като орли. Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят
и няма да се уморят(Исая40:29,31) Аз съм утвърден “здраво
чрез Неговия Дух във вътрешния човек”.(Ефисяни3:16)
“Думите, които ви говоря, са дух и живот.”(Йоан 6:63) “Нека
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Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна
мъдрост”(Колосяни 3:16)Словото”да не се отделя от устата
ти и да размишляваш върху” него “ денем и нощем, за да
внимаваш да спазваш всичко, което е написано в “него”;
защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш
успех.(Исус Навиев 1:8) Защото законът на животворящия Дух
в Христос Иисус ме освободи от закона на греха и на смъртта.
Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии
деца.(Римляни 8:2,16) Благодаря Ти Небесни Татко затова,че
в Исус ние имаме “ дръзновение към престола на благодатта,
за да получим милост и да намерим благодат, която да ни
помага своевременно.”(Евреи 4:16) Защото Ти Татко “като ни
съвъзкреси, ни сложи да седим заедно с Него в небесни места
в Христос Иисус”.(Ефисяни 2:6) И Ти “ни избави от властта на
тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син”.
(Колосяни 1:13)
Благодаря Исусе за гласа Ти! “ Моите овце слушат гласа Ми и
Аз ги познавам, и те Ме следват”. (Йоан 10:27) И така “като
сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия
Господ Иисус Христос, чрез когото ние посредством вяра
сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и
се хвалим с надеждата за Божията слава... а надеждата не
посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез
Светия Дух, който ни е даден.”(Римляни 5:1,2,5)

Смирение и Гордост
Бог обича смирените
Михей 6:8 Той ти е известил, човече, какво е добро. И какво
иска ГОСПОД от теб освен да вършиш правда, да обичаш
милост и да ходиш смирено със своя Бог?
Псалми 25:9 Води кротките в правда и учи кротките на пътя
Си.
Псалми 37:11 А смирените ще наследят земята и ще се
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наслаждават в изобилен мир.
Притчи 15:33 Страхът от ГОСПОДА е наставление в мъдрост и
смирението предхожда славата.
Притчи 22:4 и чрез знание стаите се напълват с всякакви
скъпоценни и приятни богатства.
Матей 5:5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
Матей 18:4 И така, който смири себе си като това детенце, той
е най-голям в небесното царство.
Матей 23:12 И всеки, който възвишава себе си, ще се смири; и
който смири себе си, ще се възвиси.
Лука 1:52 Свали владетели от престолите им и издигна
смирени.
2Коринтяни 10:17 А ?който се хвали, с Господа да се хвали.“
Колосяни 3:12 И така, като Божии избрани, свети и възлюбени,
облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост,
дълготърпение,
Филипяни 2:5-8 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който
беше и в Христос Иисус; който, като беше в Божия образ, пак
не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,
а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на
хората, и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и
стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Яков 4:10 Смирете се пред Господа, и Той ще ви възвиси.

Бог се противи на горделивите
Исаяm 2:3 Не трупайте горди думи; да не излиза високомерие
от устата ви, защото ГОСПОД е Бог на знание и от Него се
претеглят делата.
Данаил 4:37 Сега аз, Навуходоносор, възхвалявам и величая,
и прославям небесния Цар, чиито дела всички са истинни
и чиито пътища са справедливи, и който може да смири
ходещите горделиво.
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Псалми 51:17 Жертви, благоугодни на Бога, са дух съкрушен;
съкрушено и разкаяно сърце, Боже, Ти няма да презреш.
Псалми 10:4 Безбожният казва в гордостта на лицето си:
Господ няма да изследва. Всичките му мисли са, че няма Бог.
Притчи 3:7 Не бъди мъдър в очите си, бой се от ГОСПОДА и се
отклонявай от зло.
Притчи 6:16-19 Шест неща мрази ГОСПОД, и дори седем са
мерзост за душата Му: надменни очи, лъжлив език и ръце,
които проливат невинна кръв, сърце, което крои зли планове,
крака, които бързо тичат към зло, лъжесвидетел, който говори
лъжа, и такъв, който сее раздори между братя.
Притчи 8:13 Страхът от ГОСПОДА е да се мрази злото. Аз
мразя гордост и високомерие, и зъл път, и уста лъжлива.
Притчи 11:2 Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е със
смирените.
Притчи 13:10 От гордостта произхожда само раздор, а
мъдростта е с онези, които приемат съвети.
Притчи 16:18 Гордостта предхожда гибелта и високомерният
дух предхожда падането.
Притчи 26:12 Виждаш ли човек, мъдър в очите си? Повече
надежда има за безумния, отколкото за него.
Притчи 27:2 Нека те хвали друг, а не устата ти — чужд, а не
устните ти.
Притчи 28:25 Човек с надменна душа причинява разпри, но
който се уповава на ГОСПОДА, ще бъде богато наситен.
Притчи 29:23 Гордостта на човека ще го унижи, а смиреният
ще придобие чест.
Матей 23:12 И всеки, който възвишава себе си, ще се смири; и
който смири себе си, ще се възвиси.
Лука 14:10 Но когато те поканят, иди и седни на последното
място и когато дойде този, който те е поканил, да ти каже:
Приятелю, мини по-горе; тогава ще имаш почит пред всички,
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които седят с теб на трапезата.
Лука 16:15 А Той им каза: Вие сте онези, които се показвате
праведни пред хората, но Бог знае вашите сърца; защото
онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред
Бога.
Лука 18:9-14 Също и на онези, които разчитаха на себе си, че
са праведни, и презираха другите, каза и тази притча: Двама
души: единият фарисей, а другият бирник, се изкачиха в храма
да се помолят. Фарисеят, като се изправи, се молеше в себе
си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите хора –
грабители, неправедни, прелюбодейци, също и като този
бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко,
което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не искаше
дори очите си да повдигне към небето, а се биеше в гърди и
казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника. Казвам ви,
че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки,
който възвишава себе си, ще бъде смирен, а който смирява
себе си, ще бъде възвисен.
Йоан 12:43 защото обикнаха човешката слава повече от
Божията слава.
Римляни 12:3 Защото чрез дадената ми благодат казвам на
всеки един измежду вас да не мисли по-високо, отколкото
трябва да мисли, а да внимава да е разумен, според мярката
на вярата, която Бог е разпределил на всеки.
1Коринтяни 10:12 Затова, който мисли, че стои, нека внимава
да не падне.
1Петрово5:5,6 Така и вие, по-младите, се покорявайте на
старейшините. Да! А всички се облечете със смирение,
като се покорявате един на друг, защото „Бог се противи на
горделивите, а на смирените дава благодат.“ И така, смирете
се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно,
1Йоан 2:16 Защото всичко, което е в света – похотта на
плътта, похотта на очите и тщеславието на живота – не е от
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Отца, а е от света.
Яков 3:16 защото, където има завист и свадливост, там има
неуредици и всякакво зло.

Сила и власт
Бог е моята сила
Второзаконие 20:4 защото ГОСПОД, вашият Бог, е този, който
върви с вас, за да се бие за вас против враговете ви, за да ви
спаси.
1Летописи 28:20 И Давид каза на сина си Соломон: Бъди
силен и смел и действай! Не се бой и не се страхувай, защото
ГОСПОД Бог, моят Бог, е с теб. Той няма да те остави и няма
да те напусне, докато цялото дело за службата на ГОСПОДНИЯ
дом не бъде завършено.
2Летописи 32:8 С него е ръка от плът, а с нас е ГОСПОД, нашият
Бог, за да ни помага и да
воюва в боевете ни. И народът се довери на думите на юдовия
цар Езекия.
Неемия 8:10 И им каза: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и
пратете дялове на тези, за които нищо не е приготвено, защото
денят е свят на нашия Господ. И не скърбете, защото радостта
в ГОСПОДА е вашата сила.
Исая 30:7 защото напразно, безполезно ще помогнат
египтяните. Затова викнах за това: Хвалбата им е само да
седят!
Исая 30:15 Защото така казва Господ БОГ, Светият Израилев:
Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и
упование ще бъде силата ви. Но вие не искахте.
Исая 40:29-31 Той дава на уморените сила и умножава мощта
на немощните. И юношите ще се уморят и ще отслабнат,
и младите мъже съвсем ще паднат, но онези, които чакат
ГОСПОДА, ще подновят силата си, ще се издигат като орли.
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Ще тичат и няма да отслабнат, ще ходят и няма да се уморят.
Исая 41:10 не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай,
защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да,
ще те подпра с праведната Си десница,
Йеремия 32:27 Ето, Аз съм ГОСПОД, Бог на всяка плът; има ли
нещо невъзможно за Мен?
Захария 4:6 И ми отговори, като каза: Това е ГОСПОДНОТО
слово към Зоровавел, което казва: Не чрез мощ, нито чрез
сила, а чрез Моя Дух, казва ГОСПОД на Войнствата.
Псалми 18:29,30,32 Защото с Теб разбивам полк, с моя Бог
прескачам стена. Бог — пътят Му е съвършен, словото на
ГОСПОДА е изпитано, Той е щит за всички, които се уповават
на Него. Бог ме препасва със сила и прави пътя ми съвършен.
Псалми 20:7 Едни споменават колесници, а други — коне; но
ние ще споменем Името на ГОСПОДА, своя Бог.
Псалми 27:13,14 Ако не бях повярвал, че ще видя добротата
на ГОСПОДА в земята на живите...! Чакай ГОСПОДА, бъди смел
и нека се укрепи сърцето ти! Да! Чакай ГОСПОДА!
Псалми 28:7,8 ГОСПОД е сила моя и щит мой. На Него се
упова сърцето ми и ми се помогна, затова сърцето ми ликува
и ще Го прославя с песента си. ГОСПОД е тяхната сила, Той е
спасителната крепост на помазаника Си.
Псалми 37:39 Но спасението на праведните е от ГОСПОДА; Той
е тяхната крепост във време на беда.
Псалми 60:11 Помогни ни срещу притеснителя, защото
човешка помощ е суетна.
Псалми 73:26 Дори да отпаднат плътта ми и сърцето ми, Бог е
канарата на сърцето ми и моят дял до века.
Псалми 84:5,7 Блажен човекът, чиято сила е в Теб; в сърцето
им са Твоите пътища. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се
явява пред Бога в Сион.
Псалми 118:8 По-добре е да се уповаваш на ГОСПОДА,
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отколкото да се доверяваш на човек.
Псалми 118:14 ГОСПОД е моята сила и моята песен и Той ми
стана спасение.
Псалми 119:28 Душата ми се топи от тъга. Укрепи ме според
словото Си!
2Коринтяни 3:5 не че ние сме способни от само себе си да
съдим за нещо като от нас си, но нашата способност е от Бога,
2Коринтяни 12:9,10 и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята
благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.
И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите
си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам
удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в
страхове заради Христос; защото, когато съм немощен, тогава
съм силен.
Ефисяни 6:10-12 Най-накрая, братя мои, заяквайте в
Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в
пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу
хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и
плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните
владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в
небесните места.
Филипяни 4:13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

Оповавай се само на Господ
Изход 14:13,14 А Мойсей каза на народа: Не се бойте, стойте
и гледайте спасението на ГОСПОДА, което Той ще извърши за
вас днес, защото, колкото за египтяните, които видяхте днес,
няма да ги видите вече до века. ГОСПОД ще воюва за вас, а
вие ще останете мирни.
Второзаконие 20:1 WКогато излезеш на бой против враговете
си и видиш коне и колесници, и народ, по-многоброен от теб,
да не се плашиш от тях; защото с теб е ГОСПОД, твоят Бог,
който те изведе от египетската земя.
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Второзаконие 31:8 И ГОСПОД, Той е, който върви пред теб; Той
ще бъде с теб; няма да отстъпи от теб и няма да те остави. Не
се бой и не се страхувай.
Исус Навиев 23:10 Един от вас ще обръща в бяг хиляда, защото
ГОСПОД, вашият Бог, е, който воюва за вас, както ви е обещал.
2Летописи 20:12 Боже наш, няма ли да ги съдиш? Защото
в нас няма сила пред това голямо множество, което идва
против нас. И ние не знаем какво да правим, а към Теб са
обърнати очите ни.
2Летописи20:15,17 Слушайте, всички от Юда и вие ерусалимски
жители, и ти царю Йосафат! Така ви говори ГОСПОД: Не се
бойте и не се плашете от това голямо множество, защото боят
не е ваш, а Божи. Няма вие да се биете в този бой. Пристъпете,
застанете и вижте избавлението, което ГОСПОД ще извърши
за вас, Юда и Ерусалим! Не се бойте и не се плашете! Утре
излезте срещу тях и ГОСПОД ще бъде с вас.
2Летописи 32:7,8 Бъдете силни и храбри, не се бойте и не се
плашете от асирийския цар и пред голямото множество, което
е с него, защото с нас е Един по-велик отколкото с него. С него
е ръка от плът, а с нас е ГОСПОД, нашият Бог, за да ни помага
и да воюва в боевете ни. И народът се довери на думите на
юдовия цар Езекия.
1Царе 2:9 Ще пази краката на светиите Си, а безбожните ще
погинат в тъмнината — защото не чрез сила ще победи човек.
1 Царе 14:6 Тогава Йонатан каза на оръженосеца: Ела да
преминем към поста на тези необрязани. Може ГОСПОД да
подейства за нас, защото нищо не пречи на ГОСПОДА да спаси
чрез мнозина или чрез малцина.
1Царе 17:47 и за да познае цялото това множество, че ГОСПОД
не избавя с меч или с копие; защото боят е на ГОСПОДА и Той
ще ви предаде в ръцете ни!
Псалми 17:5 Стъпките ми се придържаха към Твоите пътеки,
краката ми не се подхлъзнаха.
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Псалми 35:10 Всичките ми кости ще кажат: ГОСПОДИ, кой е
като Теб, който избавяш
сиромаха от по-силния от него, сиромаха и бедния — от
грабителя му?
Псалми 26:1 Псалм на Давид. Отсъди ми, ГОСПОДИ, защото
съм ходил в непорочността си! Уповах се на ГОСПОДА и няма
да се поклатя.
Псалми 60:11 Помогни ни срещу притеснителя, защото
човешка помощ е суетна.
Псалми 62:5 Душо моя, тихо се уповавай само Бога, защото от
Него е очакването ми.
Псалми 112:7,8 Няма да се страхува от лоши новини, сърцето
му е непоколебимо, понеже се уповава на ГОСПОДА. Сърцето
му е утвърдено, той няма да се страхува, докато види
повалянето на притеснителите си.
Псалми 118:6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша —
какво ще ми стори човек?
Исая 26:4 Уповавайте се на ГОСПОДА навеки, защото Господ
БОГ е вечна канара.

Мир вместо страх

(Виж още: Бог е нашата защита)
Второзаконие 31:6 Бъдете силни и смели, не се бойте и не се
страхувайте от тях; защото ГОСПОД, твоят Бог, Той е, който
върви с теб. Той няма да отстъпи от теб и няма да те остави.
Исая 12:2 Ето, Бог ми е спасение — ще се уповавам и няма да
се боя, защото сила моя и песен моя е Господ БОГ и Той стана
мое спасение.
Исая 26:3 Ще опазиш в съвършен мир здравия по дух, защото
на Теб се уповава.
Исая 41:10 не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай,
защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да,
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ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 41:13 Защото Аз, ГОСПОД, съм твоят Бог, който
подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти
помогна.
Псалми 119:165 Онези, които обичат закона Ти, имат голям
мир и за тях няма препъване.
Псалми 34:4 Потърсих ГОСПОДА и Той ме послуша, и от
всичките ми страхове ме избави
Псалми 23:4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и
Твоята тояга, те ме утешават.
Псалми 27:1 Псалм на Давид. ГОСПОД е светлина моя и
спасение мое — от кого ще се уплаша? ГОСПОД е крепост на
живота ми — от кого ще се ужася?
Псалми 34:4 Потърсих ГОСПОДА и Той ме послуша, и от
всичките ми страхове ме избави.
Псалми 46:1,2 За първия певец. Псалм на Кореевите синове.
По аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова
помощ във беди, затова няма да се уплашим дори и да се
поклати земята, дори и планините да паднат в морето.
Псалми 56:3,4 Когато съм в страх, на Теб ще се уповавам. В
Бога — ще хваля словото Му — в Бога съм положил упованието
си. Няма да се уплаша, какво ще ми стори човек?
Псалми 91:2,5 Ще казвам на ГОСПОДА: Ти си моето прибежище
и моята крепост, моят Бог, на когото се уповавам! Няма да се
страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,
Псалми 118:6 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша —
какво ще ми стори човек?
Притчи 1:33 Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще
бъде спокоен, без да се бои от зло.
Притчи 3:24-26 Когато лягаш, няма да се страхуваш; да, ще
лягаш и сънят ти ще е сладък. Няма да се боиш от внезапен
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страх, нито от гибелта на безбожните, когато дойде, защото
ГОСПОД ще бъде твое упование и ще опази крака ти да не се
улови.
Притчи 29:25 Страхът от човека слага примка, но който се
уповава на ГОСПОДА, ще бъде в безопасност.
Йеремия 1:8 Да не се боиш от тях, защото Аз съм с теб, за да
те избавям, заявява ГОСПОД.
Марко 5:36 Но Иисус, като чу това, което си говореха, каза на
началника на синагогата: Не се бой, само вярвай.
Йоан 14:27 Мир ви оставям; Моя мир ви давам: Аз не ви
давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито
да се бои.
Филипяни 4:7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум,
ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.
2Тимотей 1:7 Защото Бог ни е дал дух не на плахост, а на сила,
любов и себевладеене.
1Йоан 4:18 В любовта няма страх, а съвършената любов
изгонва страха, защото в страха има наказание, но който се
страхува, не е станал съвършен в любовта.

Довери се на Бог за да имаш блажен сън
Псалми 3:5 Легнах и спах, събудих се, защото ГОСПОД ме
поддържа.
Псалми 4:8 В мир и ще легна, и ще спя, защото само Ти,
ГОСПОДИ, ме правиш да живея в безопасност.
Псалми 127:2 Безполезно е за вас да ставате рано, да стоите
до късно, да ядете хляб на тежък труд, толкова Той дава на
възлюбения Си и в сън.
Еклисиаст 5:12 Сънят на онзи, който работи, е сладък,
независимо дали яде малко, или много, а пресищането на
богатия не го оставя да спи.
Исая 57:2 влиза в мир. Те почиват на леглата си, всеки, който
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ходи в правотата си.
Йеремия 31:26 Затова се събудих и видях, и сънят ми беше
сладък.
Псалми 42:8 Аз съм ГОСПОД, това е Името Ми; и славата Си
няма да дам на друг, нито хвалата Си — на изваяните идоли.
Псалми 63:5,6 MКато с мас и тлъстина ще се насити душата
ми и с радостни устни ще Те възхвалява устата ми, когато
си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в
нощните часове,
Исая 26:9 С душата си копнея за Теб нощем; да, и с дълбочината
на духа си Те търся в зори, защото, когато Твоите присъди се
вършат на земята, жителите на света се учат на правда.
Плач Еремиев 2:19a Стани, викай нощем при началото на
стражите; излей сърцето си като вода пред лицето на Господа;
издигни към Него ръцете си за живота на децата си, които
примират от глад по ъглите на всички улици.

Да победиш врага
Противопоставяй се на дявола
Исая 59:19 И ще се убоят от Името на ГОСПОДА на запад и от
славата Му — към
изгрев слънце; защото ще дойде като стремителен поток,
тласкан от ГОСПОДНОТО дихание.
Матей 4:10 Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е
писано: ?На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него
да служиш.“
Матей 8:16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина
обладани от демони; и Той изгони духовете с една дума и
изцели всичките болни,
Матей 10:1 И като повика дванадесетте Си ученика, даде
им власт над нечисти духове, да ги изгонват, и да изцеляват
всякаква болест и всякаква немощ.
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Матей 16:19 Ще ти дам ключовете на небесното царство и
каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата,
а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на
небесата.
Марко 16:17 И тези знамения ще придружават повярвалите: в
Мое Име демони ще изгонват, нови езици ще говорят,
Лука 9:42 И още докато идваше, демонът го тръшна и сгърчи
силно; а Иисус смъмри нечистия дух, изцели момчето и го
върна на баща му.
Лука 10:17-19 И седемдесетте се върнаха с радост и казаха:
Господи, в Твоето Име и демоните ни се покоряват. А Той им
каза: Видях Сатана да пада от небето като светкавица. Ето,
давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над
цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди.
Йоан 14:12 Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен,
делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях
ще върши; защото Аз отивам при Отца.
Деяния 5:16 Събираше се още и множество от градовете
около Ерусалим, които носеха болни и измъчвани от нечисти
духове; и всички се изцеляваха.
Филипяни 2:9-11 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му
даде Името, което е над всяко друго име; така че в Името на
Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните,
и подземните същества и всеки език да изповяда, че Иисус
Христос е Господ, за слава на Бог Отец.
1Тимотей 6:12 Борй се в добрата борба на вярата, сграбчй
вечния живот, на който си бил призван, като си направил
добрата изповед пред мнозина свидетели.
Яков 1:13-15 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме
изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не
изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва
от собствената си страст; и тогава, когато страстта зачене,
ражда грях; а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.
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Яков 4:7 SИ така, покорете се на Бога. Съпротивете се на
дявола, и той ще побегне от вас.
1Йоан 3:8 Който върши грях, е от дявола, защото дяволът
съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син – за да
унищожи делата на дявола.
1Йоан 4:4 YВие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото
Този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.

Бъди “нащрек”
Матей 26:41 Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение.
Духът е бодър, но плътта – немощна.
Лука 11:24-26 Когато нечистият дух излезе от човека, той
минава през безводни места и търси спокойствие; и като
не намери, казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм
излязъл. И като дойде, намира я пометена и украсена. Тогава
отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него,
и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи
човек става по-лошо от първото.
Лука 22:31,32 (И Господ каза:) Симоне, Симоне, ето, Сатана
ви изиска, за да ви пресее като жито, но Аз се молих за теб,
да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди
братята си.
Римляни 13:14 а се облечете с Господ Иисус Христос и не се
грижете за страстите на плътта.
1Коринтяни 10:13 Никакво изкушение не ви е постигнало,
освен това, което е човешко; но Бог е верен, който няма да
допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата,
но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да
можете да го издържите.
2Коринтяни 2:11 да не би Сатана да добие преимущество над
нас; защото неговите замисли не са ни неизвестни.
2Коринтяни 10:3-5 Защото, макар и да живеем в плът, ние
не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не
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са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости.
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо
против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се
покорява на Христос.
2Коринтяни 11:3 Но се боя, да не би както змията измами
Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да
отпаднат от простотата, която дължите на Христос.
Ефисяни 6:10-12 Най-накрая, братя мои, заяквайте в
Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в
пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу
хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и
плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните
владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в
небесните места.
Ефисяни 6:14,16,17 И така, стойте препасани с истина през
кръста си и облечени в бронения нагръдник на правдата, А
освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете
да угасите всичките огнени стрели на лукавия. Вземете също
шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово.
1Солунци 5:8 ut let us, who are of the day, e soer, putting on
the reastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of
salvation.
Евреи 12:1,2 Затова и ние, като сме заобиколени от такъв
голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и
греха, който лесно ни оплита, и нека тичаме с издръжливост
в поставеното пред нас поприще, като гледаме на Иисус,
Начинателя и Завършителя на нашата вяра, който заради
предстоящата Му радост издържа кръста, като презря срама,
и седна отдясно на Божия престол.
1Петрово4:12,13 Възлюбени, не се чудете на огненото
изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се
случва нещо чудно, а се радвайте, доколкото сте участници в
страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато
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се яви Неговата слава.
1Петрово5:8,9 Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото
вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси
кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във
вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от
братството ви в света.

Повече от победители
Римляни 8:35-37 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?
Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или
беда, или меч? Както е писано: ?Заради Теб сме убивани цял
ден; считани сме като овце за клане.“ Но във всичко това сме
повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.
Филипяни 3:8 А освен това всичко считам като загуба заради
това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос
Иисус,
заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да
придобия Христос
Колосяни 1:12,13 като благодарите на Отца, който ни
направи способни да участваме в наследството на светиите
в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни
пресели в царството на Своя възлюбен Син,
1Йоан 2:14 Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който
е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и
Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.
1Йоан 5:5 И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че
Иисус е Божият Син?
Откровение 2:7 Който има ухо, нека слуша какво казва Духът
на църквите! На този, който победи, ще дам да яде от дървото
на живота, което е (сред) Божия рай.
Откровение 3:5 Който победи, ще се облече така в бели дрехи
и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота,
а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите
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ангели.
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(Виж о още мир вместо страх)
Второзаконие 33:12 За Вениамин каза: Възлюбеният на
ГОСПОДА! Ще живее в безопасност при Него; Той ще го
закриля всеки ден и ще живее между рамената Му.
2Летописи 14:11 И Аса извика към ГОСПОДА, своя Бог и каза:
ГОСПОДИ, никой освен теб не може да помогне в битката
между многочисления и безсилния. Помогни ни, ГОСПОДИ,
Боже наш, защото на Теб се уповаваме и в Твоето Име сме
излезли срещу това множество.
ГОСПОДИ, Ти си нашият Бог — не може човек да надделее
против Теб!
2Летописи 20:12 Боже наш, няма ли да ги съдиш? Защото
в нас няма сила пред това голямо множество, което идва
против нас. И ние не знаем какво да правим, а към Теб са
обърнати очите ни.
Исая 59:1 Ето, ръката на ГОСПОДА не се е скъсила, да не може
да спасява, и ухото Му не е натегнало, да не може да чува.
Псалми 3:1-3 Псалм на Давид, когато бягаше от сина си
Авесалом. ГОСПОДИ, колко се умножиха притеснителите ми!
Мнозина се надигат против мен. Мнозина казват за душата
ми: Няма за него спасение в Бога. (Села.) Но Ти, ГОСПОДИ, си
щит около мен, моя слава и който възвишаваш главата ми.
Псалми 5:11a Но нека се радват всички, които се уповават на
Теб, нека пеят от радост до века, защото Ти ги закриляш, и
нека ликуват в Теб онези, които обичат Твоето Име.
Псалми 9:13,14 Смили се над мен, ГОСПОДИ! Виж скръбта ми,
причинена от онези, които ме мразят, Ти, който ме повдигаш
от портите на смъртта, Смили се над мен, ГОСПОДИ! Виж
скръбта ми, причинена от онези, които ме мразят, Ти, който ме
повдигаш от портите на смъртта,
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Псалми 7:1 Шигайон на Давид, който той изпя на ГОСПОДА
поради думите на вениаминеца Хус. ГОСПОДИ, Боже мой, на
Теб се уповавам: спаси ме от всичките ми преследвачи и ме
избави,
Псалми 16:1 Миктам на Давид. Запази ме, Боже, защото на
Теб се уповавам!
Псалми 17:8,9 Пази ме като зеница на око, скрий ме под
сянката на крилете Си от безбожните, които ме съсипват, от
смъртните ми врагове, които ме обкръжават.
Псалми 18:3 Ще призова ГОСПОДА, който е достоен за хвала,
и ще бъда спасен от враговете си.
Псалми 18:48 и ме избави от враговете ми. Да, Ти ме извиси
над онези, които се надигнаха против мен, избави ме от
насилника.
Псалми 25:1-3 Псалм на Давид.Към Теб, ГОСПОДИ,
възвисявам душата си. Боже мой, на Теб се уповавам — да
не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен!
Наистина, всички, които чакат Теб, няма да се посрамят; ще се
посрамят онези, които без причина постъпват предателски.
Псалми 27:5 Защото в злия ден Той ще ме скрие в скинията
Си, ще ме прикрие в скривалището на шатъра Си, ще ме
издигне на канара.
Псалми 27:12,13 Не ме предавай на волята на притеснителите
ми, защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мен и
този, които издиша насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя
добротата на ГОСПОДА в земята на живите...!
Псалми 31:1-4 За първия певец. Псалм на Давид. ГОСПОДИ,
на Теб се уповавам, нека не се посрамя до века; спаси ме в
правдата Си! Приклони към мен ухото Си, избави ме бързо;
бъди ми канара на прибежище, дом укрепен, за да ме спасиш!
Защото Ти си моя канара и моя крепост и заради Името Си
води ме и ме направлявай. Извади ме от мрежата, която ми
поставиха скрито, защото Ти си ми защита.
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Псалми 31:18 Нека млъкнат лъжливите устни, които с гордост
и презрение говорят нагло против праведния!
Псалми 31:13,14a Защото чувам злословието на мнозина,
ужас отвред, докато се наговарят против мен, намислят да
отнемат живота ми. Но аз, ГОСПОДИ, на Теб се уповах, казах:
Ти си мой Бог!
Псалми 34:7 Ангелът ГОСПОДЕН обгражда от всички страни
онези, които Му се боят, и ги избавя.
Псалми 34:17 Праведните викат и ГОСПОД чува, и от всичките
им беди ги избавя.
Псалми 35:1 Псалм на Давид. Борй се, ГОСПОДИ, с онези,
които се борят със мен; бий се против онези, които се бият
против мен!
Псалми 46:1 За първия певец. Псалм на Кореевите синове. По
аламот. Песен. Бог ни е убежище и сила, винаги готова помощ
във беди,
Псалми 50:15 И призови Ме в ден на скръб, Аз ще те избавя, и
ти ще Ме прославиш.
Псалми 56:9-11 Тогава враговете ми ще се върнат назад в
деня, когато Те призова. Това зная — че Бог е откъм мен. В
Бога — ще хваля словото Му — в ГОСПОДА — ще хваля словото
Му — в Бога съм положил упованието си. Няма да се уплаша,
какво ще ми стори човек?
Псалми 59:16,17 Но аз ще пея за Твоята сила, на ранина с
ликуване ще прославям Твоята милост, защото Ти си ми бил
висока кула и убежище в деня на бедствието ми. Сило моя, на
Теб ще пея псалми, защото Бог е моята висока кула, моят Бог
на милостта.
Псалми 61:2-4 От края на земята ще викам към Теб, когато
примира сърцето ми; заведи ме на канарата, която е твърде
висока за мен — защото Ти ми стана прибежище, здрава кула
пред врага. Ще живея в Твоя шатър вечно, ще прибягна под
защитата на Твоите криле. (Села.)
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Псалми 62:6 Само Той е моята канара и моето спасение, моята
крепост — няма да се поклатя!
Псалми 91:4 С перата Си ще те покрива и под крилете Му ще
прибегнеш — Неговата истина е щит и защита.
Псалми 118:6,7 ГОСПОД е откъм мен, няма да се уплаша
— какво ще ми стори човек?ГОСПОД е откъм мен, сред
помощниците ми, и ще видя повалянето на онези, които ме
мразят.
Псалми 91:9,10 Понеже ти си казал: ГОСПОД е моето
прибежище! — и си направил Всевишния свое жилище,
никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи
до шатрата ти,
Псалми 119:110,154 Безбожните ми поставиха примка, но
аз не се отклоних от Твоите правила. Защити делото ми и ме
изкупи; съживи ме според думата Си!
Псалми 121:8 ГОСПОД ще пази излизането ти и влизането ти
отсега и до века.
Псалми 127:1 Песен на изкачванията. На Соломон. Ако
ГОСПОД не построи дома, напразно се трудят по него зидарите,
ако ГОСПОД не пази града, напразно бди стражата.
Псалми 141:8-10 Но очите ми, Господи, БОЖЕ, гледат към
Теб, на Теб се уповавам, не съсипвай душата ми! Опази
ме от примката, която поставиха за мен, и от клопките на
беззаконниците! Безбожните ще паднат в собствените си
мрежи, докато аз преминавам невредим!
Псалми 143:8,9 Дай ми да чуя рано милостта Ти, защото на
Теб се уповавам; покажи ми пътя, по който трябва да ходя,
защото към Теб издигам душата си. Избави ме, ГОСПОДИ, от
враговете ми — към Теб прибягвам.
Псалми 144:1,2 Псалм на Давид. Благословен да бъде ГОСПОД,
моята канара, който учи ръцете ми на война и пръстите
ми — на бой, който е моята милост и моята крепост, моята
висока кула и моят избавител, моят щит, и Този, на когото се
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уповавам, който покорява народа ми под мен.Псалми 145:1820 ГОСПОД е близо до всички, които Го призовават, до всички,
които Го призовават с истина. Изпълнява желанието на тези,
които се боят от Него, чува вика им и ги спасява. ГОСПОД пази
всички, които Го любят, а всичките безбожни ще изтреби.
Притчи 1:33 Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще
бъде спокоен, без да се бои от зло.
Притчи 14:26 В страха от ГОСПОДА има силна увереност и
Неговите синове ще имат прибежище.
Притчи 18:10 Името на ГОСПОДА е здрава кула, праведният
прибягва в нея и е в безопасност.
Исая 35:3,4 Укрепете немощните ръце и утвърдете
отслабналите колена. Кажете на онези, които са с уплашено
сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето, вашият Бог идва с
отмъщение, с Божия отплата; Той ще дойде и ще ви спаси!
Исая 41:10 не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай,
защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да,
ще те подпра с праведната Си десница,
Исая 43:2 Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и
през реките — няма да те потопят. Когато ходиш през огъня,
няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали.
Исая 50:7 Понеже Господ БОГ ще ми помогне, затова не съм
опозорен, затова направих лицето си като кремък и зная, че
няма да бъда посрамен.
Йеремия 1:8 Да не се боиш от тях, защото Аз съм с теб, за да
те избавям, заявява ГОСПОД.
2Коринтяни 4:8,9 Угнетявани сме отвсякъде, но не сме
съкрушени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме,
но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени;
1Петрово3:12,13 Защото очите на Господа са върху
праведните и ушите Му – към тяхната молитва, но лицето на
Господа е против онези, които вършат зло.“ И кой ще ви стори
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зло, ако сте станали ревностни за доброто?

Комфорт

Псалми 34:18 ГОСПОД е близо до съкрушените по сърце и
спасява сломените по дух.
Псалми 37:24 Когато падне, няма да бъде повален, защото
ГОСПОД подпира ръката му.
Псалми 55:22 Възложи товара си на ГОСПОДА и Той ще те
подпре; не ще допусне до века да се поклати праведният.
Псалми 71:21 Ще умножиш величието ми и ще се обърнеш да
ме утешиш.
Псалми 94:19 Сред множеството грижи на сърцето ми Твоите
утешения изпълваха с наслада душата ми.
Псалми 112:4 UЗа праведните изгрява светлина в тъмнината;
Той е милостив и състрадателен, и праведен.
Псалми 119:50 Това е моята утеха в нещастието ми — че
Твоята дума ме съживи.
Псалми 145:14 ГОСПОД подкрепя всички падащи и изправя
всички приведени.
Псалми 147:3 Изцелява съкрушените по сърце и превързва
раните им.
Матей 5:4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
Йоан 14:16-18 И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг
Застъпник, който ще бъде с вас до века – Духът на истината,
когото светът не може да приеме, защото нито Го вижда, нито
Го познава; но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и
ще бъде във вас. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас.
Йоан 15:26 А когато дойде Застъпникът, когото Аз ще ви
изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца,
Той ще свидетелства за Мен.
Евреи 13:5 Не се отдавайте на сребролюбие, задоволявайте
се с това, което имате, защото Бог е казал: ?Никак няма да те
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оставя и никак няма да те напусна.“
2Коринтяни 1:4 който ни утешава във всяка наша скръб, за да
можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и
да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога.
2Коринтяни 1:7 И надеждата ни за вас е твърда, като знаем,
че както сте участници в страданията, така сте и в утехата.
2Коринтяни 7:4 Голяма е моята увереност към вас, много се
хваля с вас. Изпълнен съм с утеха, преизобилствам с радост
при всичката наша скръб.
Филипяни 4:7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум,
ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.
2Солунци 2:16,17 А Сам нашият Господ Иисус Христос и
нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде
вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги
утвърди във всяко добро дело и слово.

Да разбереш и изпълниш волята на Бог

Истинският последовател на Исус желае да изпълни Неговото
Слово. Посвещението в изучаване на Истините Божии ще ни
доведе до това да чуваме гласа Му и да му се покоряваме,
което пък ще ни научи да познаваме волята Му. (Виж още :
Послушание към Божието Слово)
Псалми 27:11 Научи ме на пътя Си, ГОСПОДИ, и ме води по
равна пътека заради враговете ми.
Псалми 37:5 Предай на ГОСПОДА пътя си и се уповавай на
Него, и Той ще действа.
Псалми 40:8 Радвам се да върша волята Ти, Боже мой, и Твоят
закон е вътре във вътрешностите ми.
Псалми 143:10 TНаучи ме да изпълнявам волята Ти, защото
Ти си моят Бог. Нека Твоят благ Дух ме води по равна земя!
Притчи 3:5,6 Уповавай се на ГОСПОДА с цялото си сърце и не
се облягай на своя разум. Във всичките си пътища познавай
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Него и Той ще прави равни пътеките ти.
Лука 22:42 Отче, ако е волята Ти, отмини Ме с тази чаша, но
нека бъде не Моята воля, а Твоята.
Йоан 3:30 Той трябва да расте, а пък аз – да се смалявам.
Йоан 4:34 Иисус им каза: Моята храна е да върша волята на
Онзи, който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.
Йоан 5:30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; както чувам,
така и съдя; и съдът Ми е справедлив, защото не търся Моята
воля, а волята на Отца, който Ме е пратил.
Йоан 6:38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а
волята на Този, който Ме е пратил.
Римляни 6:13 И не предоставяйте частите на тялото си на
греха като оръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на
Бога като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога
като оръдия на правдата.
Римляни 12:1 радвайте се в надеждата; бъдете твърди в
скръбта; постоянствайте в молитвата;
Галатяни 2:20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея,
а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта,
го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде
Себе Си заради мен.
Яков 4:7 И така, покорете се на Бога. Съпротивете се на
дявола, и той ще побегне от вас.

Божието снабдяване и нашите финанси
Обещания за просперитет и благословения
Бог обеща изобилно да благослови и даде на неговите деца.
Битие 9:3 Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за
храна; давам ви всичко, също както зелената трева.
Второзаконие 28:2-12 И всичките тези благословения ще
дойдат върху теб и ще те постигнат, ако слушаш гласа
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на ГОСПОДА, своя Бог. Благословен ще бъдеш в града и
благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде
плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на
добитъка ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.
Благословени ще бъдат кошът ти и нощвите ти. Благословен
ще бъдеш във входа си и благословен ще бъдеш в изхода си.
ГОСПОД ще предаде разбити пред теб враговете ти, които
се надигат против теб; по един път ще излизат против теб,
а по седем пътя ще бягат пред теб. ГОСПОД ще заповяда
за теб благословението в житниците ти и във всичко, което
предприема ръката ти, и ще те благославя в земята, която
ГОСПОД, твоят Бог, ти дава. ГОСПОД ще те утвърди като
свят народ за Себе Си, както ти се е заклел, ако спазваш
заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, и ходиш в Неговите пътища.
Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш
с ГОСПОДНОТО Име, и ще се страхуват от теб. ГОСПОД ще
ти даде изобилни блага в плода на утробата ти, в плода на
добитъка ти и в плода на земята ти, в земята, за която ГОСПОД
се закле на бащите ти да ти я даде. ГОСПОД ще отвори за теб
доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжда на земята ти
на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти
ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем.
Исус Навиев 1:8 Тази книга на закона да не се отделя от
устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да
внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото
тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.
2Летописи 26:5 И търсеше Бога в дните на Захария, който
разбираше Божиите видения. И през времето, когато търсеше
ГОСПОДА, Бог му даваше успех.
Малахия 3:10 Донесете всичките десятъци в съкровищницата,
за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва
ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните
отвори и да ви излея благословение в изобилие!
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Псалми 23:1 Псалм на Давид. ГОСПОД е пастир мой, няма да
бъда в лишение.
Псалми 34:10 Лъвчета търпят нужда и глад, но онези, които
търсят ГОСПОДА, няма да бъдат лишени от никое добро.
Псалми 37:3 Уповавай се на ГОСПОДА и върши добро,
населявай земята и пази истината.
Псалми 68:19 Благословен да е Господ, който всеки ден носи
товара ни! Бог е нашето спасение. (Села.)
Псалми 81:10 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведе от
египетската земя — отвори широко устата си, и ще я напълня.
Псалми 84:11 Защото ГОСПОД Бог е слънце и щит, ГОСПОД ще
даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро онези,
които ходят в чистота.
Псалми 128:1,2 Песен на изкачванията. Блажен всеки, който
се бои от ГОСПОДА, който ходи в Неговите пътища! Ще ядеш
от труда на ръцете си, ще бъдеш блажен и ще ти бъде добре.
Притчи 10:3 ГОСПОД няма да остави да гладува душата на
праведния, но отхвърля алчността на безбожните.
Притчи 10:22 Благословението на ГОСПОДА обогатява и
ГОСПОД не прибавя към него скръб.
Притчи 13:22 Добрият оставя наследство на синове и внуци, а
богатството на грешния се запазва за праведния.
Матей 6:25-27 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота
си – какво ще ядете или какво ще пиете; нито за тялото си
– какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и
тялото – от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не
сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви
Отец ги храни. Вие не сте ли много по-ценни от тях? И кой от
вас може с безпокойство да прибави един лакът на ръста си?
Матей 6:31-33 И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво
ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?
Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже
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небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но
първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко
това ще ви се прибави.
Матей 7:7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите;
хлопайте, и ще ви се отвори;
Матей 7:11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате
блага на децата си, колко повече вашият Отец, който е на
небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него!
Матей 17:27 Но за да не ги подведем към грях, иди на езерото,
хвърли въдица и измъкни рибата, която първо се закачи, и
като разтвориш устата й, ще намериш един статир; вземи го
и им го дай за Мен и за теб.
Лука 12:24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те
нямат нито склад, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко
по-ценни сте вие от птиците!
Лука 22:35 И им каза: Когато ви пратих без кесия, без торба
и без сандали, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От
нищо.
Римляни 8:32 HТой, който не пощади Своя Собствен Син, а Го
даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него
и всичко?
1Коринтяни 9:11 Ако ние сме посели у вас духовното, голямо
нещо ли е, ако пожънем от вас земното?
Филипяни 4:19 И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда
според Своите богатства в слава в Христос Иисус.
Яков 1:17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе
и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито
сянка от промяна.

Добрите настойници
Господ очаква ние да сме Му верни във средствата, с които ни
е благословил
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2Летописи 31:21 Във всяко дело, което започна в службата на
Божия дом, и в закона, и в заповедта, като търсеше своя Бог,
той действаше с цяло сърце и успяваше.
Притчи 10:4 Който работи с немарлива ръка, ще обеднее, а
ръката на трудолюбивия обогатява.
Притчи 10:5 Който събира лятно време, е разумен син, а който
спи в жетва, е син, който докарва срам.
Притчи 13:4 Душата на ленивия желае и няма, а душата на
трудолюбивите ще се насити.
Притчи 22:29 Виждаш ли човек, прилежен в работата си? Той
ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Притчи 28:20a Верният човек ще изобилства в благословения,
а който бърза да забогатее, няма да остане ненаказан.
Притчи 31:27 Наглежда домакинството в дома си и хляб на
леност не яде.
Притчи 13:4 Душата на ленивия желае и няма, а душата на
трудолюбивите ще се насити.
Еклисиаст 10:18 От леност се съсипва къщният покрив и от
безделието на ръцете къщата прокапва.
Матей 25:23 Господарят му каза: Хубаво, добри и верни слуго!
Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в
радостта на господаря си.
Лука 16:10 Верният в най-малкото и в многото е верен, а
неправедният в най-малкото и в многото е неправеден.
Римляни 12:11 В усърдието не бъдете лениви; бъдете
пламенни по дух, като служите на Господа;
1Коринтяни 4:2 А това, което тук се изисква от управителите,
е всеки да се намери верен.
Ефисяни 5:15,16 И така, внимавайте добре как се държите – не
като глупави, а като мъдри, като изкупувате благоприятното
време, понеже дните са лоши.
Колосяни 4:5 Отнасяйте се мъдро с външните, като изкупувате
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благоприятното време.
1Солунци 5:4-8 Но вие, братя, не сте в тъмнина, че денят да
дойде върху вас като крадец. Защото всички вие сте синове
на светлината, синове на деня; ние не сме от нощта, нито
от тъмнината. И така, да не спим както другите, а да бъдем
будни и трезви. Защото, които спят, нощем спят и които се
опиват, нощем се опиват. Но ние, които сме от деня, нека
бъдем трезви и нека облечем бронения нагръдник на вярата и
любовта и сложим за шлем надеждата на спасението.
2Солунци 3:10 Защото и когато бяхме при вас, ви заръчахме
това: ако някой не иска да работи, той също и да не яде.

Радостта да даваш
Второзаконие 15:7,8,10 Ако има при теб някой сиромах, някой
от братята ти, вътре в някоя от портите ти, в земята ти, която
ГОСПОД, твоят Бог, ти дава, да не закоравяваш сърцето си и
да не затваряш ръката си за брат си, сиромаха; а да отваряш
ръката си широко към него и охотно да му заемаш достатъчно
за нуждата му, от каквото се нуждае. Охотно да му даваш и
да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това
нещо ГОСПОД, твоят Бог, ще те благославя във всичките ти
дела и във всичко, което предприеме ръката ти.
Псалми 41:1 За първия певец. Псалм на Давид. Блажен онзи,
който обръща внимание на сиромаха; в зъл ден ще го избави
ГОСПОД.
Притчи 3:9,10 Почитай ГОСПОДА от имота си и от първите
плодове на целия си доход. Така хамбарите ти ще се изпълнят
с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.
Притчи 3:27 Не въздържай доброто от онези, които имат нужда
от него, когато е във властта на ръката ти да го направиш!
Притчи 11:24,25 Един разпръсва, но изобилства повече,
а друг пести без мярка, но пак достига до оскъдност.
Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам

92

НАРЪЧНИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ИСУС

ще бъде напоен.
Притчи 19:17 Който оказва милост на сиромаха, заема на
ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.
Притчи 28:16 Владетел без разум е голям потисник, а който
мрази грабителството, ще продължи дните си.
Матей 5:42 Дай на този, който проси от теб, и не се отвръщай
от онзи, който ти иска назаем.
Матей 10:8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте,
прокажени очиствайте, демони изгонвайте; даром сте приели,
даром давайте.
Матей 25:40 А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам:
понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки
братя, на Мен сте го направили.
Лука 6:38 давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана,
стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато
мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
Деяния 20:35 С всичко ви показах, че като се трудите така,
трябва да подкрепяте слабите и да помните думите на Господ
Иисус – как Той е казал: Даването е по-блажено от вземането.
2Коринтяни 9:6,7 А това казвам, че който сее оскъдно,
оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.
Всеки да дава, както е решил в сърцето си, не с неохота и не
от принуждение; защото Бог люби онзи, който дава на драго
сърце.
Филипяни 2:4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за
чуждото.
1Йоан 3:17,18 Но ако някой има благата на този свят и види, че
брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в
него Божията любов? Дечица, да не любим с думи, нито с език,
а с дело и истина.

Силата на прошката
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Прощавайки ти освобождаваш не само другия но и себе си.
Псалми 18:25 Към милостивия милостив ще се покажеш, към
непорочния непорочен ще се покажеш,
Притчи 3:3,4 Милост и истина да не те оставят — вържи ги
около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си. Така ще
намериш благоволение и благоразумие пред Бога и хората.
Притчи 10:12 Омразата предизвиква раздори, а любовта
покрива всички провинения.
Матей 5:7 Блажени милостивите, защото на тях ще се покаже
милост.
Матей 6:14,15 Защото, ако вие простите на хората
прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.
Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и
вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.
Матей 7:12 И така, всяко нещо, което желаете да правят
хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът
и пророците.
Матей 18:21,22,35 Тогава Петрово се приближи и Му каза:
Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му
прощавам? До седем пъти ли? Иисус му каза: Не ти казвам
до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем. Така и Моят
небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце
всеки на брат си.
Марко 11:25 И когато стоите на молитва, прощавайте, ако
имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който
е на небесата, вашите прегрешения.
Лука 6:36,37 И така, бъдете милосърдни, както и вашият
Отец е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не
осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще
бъдете простени;
Лука 7:47 Затова ти казвам: прощават й се многото грехове;
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защото тя възлюби много; а на когото малко се прощава, той
малко люби.
Лука 17:4 И седем пъти на ден ако ти съгреши и седем пъти се
обърне към теб и каже: Покайвам се! – прощавай му.
Римляни 12:19- 21 Възлюбени, не си отмъщавайте, а дайте
място на Божия гняв; защото е писано: ?На Мен принадлежи
отмъщението, Аз ще отплатя, казва Господ.“ И така, ?ако
неприятелят ти е гладен, нахрани го; ако е жаден, дай му да
пие; защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата
му.“ Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай
злото чрез доброто.
Ефисяни 4:31,32 Нека всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и
хула заедно с всяка злоба да се махнат от вас; и бъдете благи
един към друг, милостиви; прощавайте си един на друг, също
както и Бог в Христос е простил на вас.
Евреи 12:15 като внимавате да не би някой да не достигне до
Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен,
който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него;
Колосяни 3:13,14 като си претърпявате един на друг и един на
друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого;
както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. А над
всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в
съвършенство.

Сътворение или Еволюция

Сътворението говори за величието на Божията любов и Неговата
сила! Идеята за еволюция е една от най-големите измами на
сатана, която е отклонила много от пъта към Бог.
Битие 1:1,11,12 В начало Бог създаде небесата и земята. И Бог
каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава
семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида
си, чието семе да е в него на земята! И стана така. Земята
произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според
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вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него
според вида му. И Бог видя, че беше добро.
Неемия 9:6 Ти си ГОСПОДИ, само Ти! Ти си направил небесата,
небесата на небесата и цялото им войнство, земята и
всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях. И Ти
оживотворяваш всичко това и на Теб се покланя небесното
воинство.
Йов 12:7-9 Но попитай сега животните и те ще те научат; и
небесните птици и те ще ти кажат; или говори на земята и
тя ще те научи; и морските риби и те ще ти разкажат. Кой от
всички тях не разбира, че ръката на ГОСПОДА е сторила това,
Йов 36:27,28 Защото Той привлича водните капки, които валят
като дъжд от мъглата Му, които облаците изпускат и изливат
върху многото хора.
Йов 38:22 Влизал ли си в съкровищниците на снега, или
виждал ли си съкровищниците на градушката,
Псалми 19:1 За първия певец. Псалм на Давид. Небесата
разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото
на ръцете Му.
Исая 44:24 Така казва ГОСПОД, Изкупителят ти и който те е
образувал от утробата: Аз съм ГОСПОД, който върша всичко,
който сам разпрострях небесата и разстлах земята сам;
Исая 45:12 Аз направих земята и създадох човека на нея — Аз.
Моите ръце разпростряха небесата, Аз заповядах на цялото
им войнство.
Йеремия 10:12,13 Той направи земята със силата Си, утвърди
света с мъдростта Си и разпростря небесата с разума Си.
Когато издава гласа Си, има много води в небесата и издига
пари от края на земята, прави светкавици за дъжд и изважда
вятър от съкровищниците Си.
Йоан 1:1-3 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и
Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез Него
стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.
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Йоан 17:5 Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от
лукавия.
Римляни 1:20-23 Понеже от създанието на света това, което
е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се
вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без
извинение. Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като
Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания
и безумното им сърце се помрачи. Като се представяха за
мъдри, те глупееха, и размениха славата на нетленния Бог с
образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и
на пълзящи гадини.
Колосяни 1:16 защото в Него беше създадено всичко, което
е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било
престоли или господства, или началства, или власти – всичко
беше създадено чрез Него и за Него;
1Тимотей 6:20 О, Тимотее, пази това, което ти е поверено,
като избягваш нечистите празнословия и възраженията на
лъжливо нареченото познание,
2Тимотей 3:7 които винаги се учат, но никога не могат да
стигнат до познаването на истината.
Евреи 1:2 в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото
постави Наследник на всичко, чрез когото също направи
световете,
Евреи 1:3 който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък
на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на
Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на
греховете, седна отдясно на Величието във висините
Евреи 11:3 С вяра разбираме, че световете са били устроени
с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

Децата

Бог обича децата! На нас се пада голямата отговорност да учим
децата си на Божията воля и да им показваме Неговата любов
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Децата - Наследство от Бог
Псалми 127:3-5 Ето, наследство от ГОСПОДА са синовете и
награда от Него е плодът на утробата. Както са стрелите в
ръката на силния, така са и синовете на младостта. Блажен
човекът, който е напълнил колчана си с тях! Те няма да се
посрамят, когато говорят с враговете си в портата.
Псалми 144:12 Нека синовете ни в младостта си бъдат като
пораснали растения и дъщерите ни — като крайъгълни колони,
издялани като за дворец!
Притчи 17:6 Синовете на синовете са венецът на старците и
славата на синовете са техните бащи.
Притчи 20:7 Праведният, който ходи в чистотата си — децата
му след него са блажени.
3Йоан 1:4 За мен няма по-голяма радост от това — да слушам,
че моите деца ходят в истината.

Възпитавай детето
Псалми 34:11 Елате, вие, синове, послушайте ме; на страх от
ГОСПОДА ще ви науча.
Псалми 119:9 Чрез какво може млад човек да опази пътя си
чист? Като внимава на себе си според словото Ти.
Притчи 3:12 защото ГОСПОД изобличава онзи, когото люби,
също както бащата — сина, който му е мил.
Притчи 8:32,33 И така, синове, послушайте ме, защото
блажени са онези, които пазят моите пътища. Послушайте
поука и бъдете мъдри, и не я отхвърляйте.
Притчи 13:1 Мъдър син приема наставлението на баща си, а
присмивателят не слуша изобличение.
Притчи 22:6 Възпитавай детето в пътя, по който трябва да
върви, и няма да се отклони от него дори когато остарее.
Исая 54:13 И всичките ти синове ще бъдат научени от
ГОСПОДА и мирът на синовете ти ще бъде голям.

98

НАРЪЧНИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ИСУС

Матей 18:5,6,10 И който приеме едно такова детенце в Мое
Име, Мен приема. А който съблазни един от тези малките,
които вярват в Мен, за него би било по-добре да се окачеше
на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските
дълбочини. Внимавайте да не презирате нито едно от тези
малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата
винаги гледат лицето на Моя Отец, който е на небесата.
Йоан 10:11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава
живота Си за овцете.
Ефисяни 6:1-4 Деца, покорявайте се на родителите си в
Господа, защото това е правилно. ?Почитай баща си и майка
си“ – което е първата заповед с обещание – ?за да ти бъде
добре и да живееш много години на земята.“ И вие, бащи,
не дразнете децата си, а ги възпитавайте в Господното
възпитание и наставление.
Евреи 12:9-11 Освен това, имали сме бащи по плът, които
са ни наказвали, и ние сме ги почитали; не трябва ли много
повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем?
Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали
за добре; а Той – за наша полза, за да бъдем участници в
Неговата святост. Нито едно наказание не изглежда да е за
радост, а за скръб; но после донася мирния плод на правдата
на тези, които са били обучавани чрез него.

последното време
Темата за “последните времена “ е позната както на християни
така и на не християни като определен период от време,
подробно и пророчески разгърнат в Стария и Новия завет. Има
противоречиви и различни доктрини за този период от време, но
всички християни са уверени в едно, че то ще се случи. По-долу
е поместена подробна схема на пророческите събития, за които
Исус говори във Матей 24 като за знаците на края.

Знаменията на последното време
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Знаменията на последното време
Нарастване на знанието
Данаил 12:4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай
книгата до последното време. Мнозина ще я изследват и
знанието ще се умножава.
2Тимотей 3:1,7 И това да знаеш, че в последните дни ще
настанат тежки времена. които винаги се учат, но никога не
могат да стигнат до познаването на истината.
Матей 24:14 И това благовестие на царството ще бъде
проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките
народи; и тогава ще дойде свършекът.

Значително нарастване на природните
бедствия
Матей 24:7 Защото ще се надигне нация против нация и
царство против царство; и на разни места ще има глад,
(епидемии) и земетресения.
Лука 21:26 Хората ще примират от страх и от очакване на
онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили
ще се разклатят.

Значително нарастване на беззаконието и
войните
2Тимотей 3:1,13 И това да знаеш, че в последните дни ще
настанат тежки времена. А злите хора и измамници ще
напредват към по-лошо, като мамят и бъдат мамени.
Матей 24:6 И ще чуете за войни и за военни слухове, но
внимавайте да не се смущавате; понеже тези неща трябва да
станат, но това още не е свършекът.
Матей 24:37,38 И както бяха Ноевите дни, така ще бъде
пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в онези дни
преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня,
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когато Ной влезе в ковчега,
Лука 21:25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в
звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в
недоумение поради бученето на морето и вълните.

Неистова перверзия в последните времена
Лука 17:28-30 Също така, както стана в дните на Лот: ядяха,
пиеха, купуваха, продаваха, садяха и строяха; но в деня,
когато Лот излезе от Содом, от небето заваляха огън и сяра
и погубиха всички. Така ще бъде и в деня, когато ще се яви
Човешкият Син.
Римляни 1:24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги
предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между
самите тях –
2Тимотей 3:1-3 И това да знаеш, че в последните дни
ще настанат тежки времена. Защото хората ще бъдат
себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители,
непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници,
безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани,
свирепи, необичащи доброто,

отпадане от истинската вяра
2Солунци 2:2,3 да не се разколебавате лесно от здравия разум,
нито да се смущавате – било от дух, било от слово, било от
писмо, уж от нас изпратено – като че ли вече е настанал Денят
на Господа. Никой да не ви подмами по никакъв начин; защото
това няма да дойде, докато първо не дойде отстъплението и
не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
Матей 24:12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта
на мнозинството ще охладнее.
Матей 24:5,11,24 защото мнозина ще дойдат в Мое Име,
казвайки: Аз съм Христос; и ще подмамят мнозина. И
много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
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Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще
покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е
възможно, и избраните.
1Тимотей 4:1 А Духът изрично казва, че в по-късните времена
някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и
демонични учения

Нарастване гонението на истинските
християни
Матей 24:9,10 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и
ще бъдете мразени от всичките народи заради Моето Име. И
тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и
един друг ще се намразят.
Лука 21:16,17 А ще бъдете предадени дори и от родители и
братя, от роднини и приятели; и те ще докарат някои от вас
до смърт. И ще бъдете мразени от всички заради Моето Име.

Какво означава да видим всички тези знаци
изпълнени
Матей 24:33 Също така и вие, когато видите всичко това, да
знаете, че Той е близо при вратата.
Лука 21:28 А когато започне да става това, се изправете и
повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Лука 21:31,32 Също така и вие, като видите, че става това, да
знаете, че Божието царство е близо. Истина ви казвам, че това
поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
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