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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

17. НОВОРОДЕНИ [НОВОРОЖДЕНИЕ] – 
ОБНОВЛЕНИЕ  
УРОК 17 – (АВС 2) 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Човека е тройно същество. 
1 Солунци 5:23 
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати 
духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ 
Исус Христос. 
Евреи 4:12 
Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и 
от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и 
издирва помислите и намеренията на сърцето. 
Битие 2:7 
И ГОСПОД Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му 
жизнено дихание; и човекът стана жива душа. 
Той е дух (направен по Божия образ – Бог е Дух), който има душа и живее в 
тяло. 

ДУХ – СВЪРЗВА СЕ С БОГ. 
ДУША – СВЪРЗВА СЕ С ЛИЧНОСТТА (УМ, ЕМОЦИИ И ВОЛЯ) 
ТЯЛО – СВЪРЗВА СЕ С ДРУГИТЕ 

Човека се наслаждаваше на общение с Бог в Едемската градина. Той беше 
покрит с Божията слава (присъствие). Бог предупреди човека, че ще умре, ако 
яде от дървото за познаване на добро и зло. 
Битие 2:17 
но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, 
когато ядеш от него, непременно ще умреш. 
Римляни 6:23 
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в 
Христос Исус, нашия Господ. 
Адам не умря физически, когато яде забранения плод. В същност физическата 
смърт дойде след няколко стотин години. Адам умря духовно. 
Духовна смърт = отделяне от Бог. 
Адам загуби основното взаимоотношение, което имаше с Бог. 
Това действие на непокорство от страна на Адам е грях. Съгрешавайки Адам не 
само загуби взаимоотношението с Бог, но духът му стана обезобразен и 
закоравен и прие природата на дявола. Ние сме наследили тази природа чрез 
физическото раждане. 
Римляни 5:12 
Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и 
по този начин смъртта мина във всички хора, понеже всички съгрешиха. 
Битие 5:3 
Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ и 
го наименува Сит. 
Йоан 8:44 
Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той 
беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма 
истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на 
лъжата. 
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Чрез Адам ние загубихме Божията слава и общението и духовете ни станаха 
закоравени за Божиите неща. Общението с Бог е загубено. 
Римляни 3:23 
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, 
Римляни 6:23 
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в 
Христос Исус, нашия Господ. 
1 Коринтяни 15:22 
Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. 
ПРОРОЧЕСТВОТО НА ЕЗЕКИИЛ 
Езекиил 36:26-27 
26Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема 
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.     
27И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според 
наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате. 
Пророка пророкува, че старото сърце (духа) обезобразено от греха ще бъде 
заменено от ново сърце. Това е новорождението. Това е в съгласие с това, което 
Павел заявява във 2 Коринтяни 5:17.  Този, който е новороден има същото тяло 
и душа, но нов дух.  
Духът на човека е светилото на Господа (Притчи 20:27). При новорождението 
това светило, което при падението е угасено, е запалено отново от Святия Дух.  
Притчи 20:27 
Духът на човека е светило ГОСПОДНО,  
което изпитва всички най-вътрешни части на тялото. 
Духът ни е съживен от Святия Дух. Случило се е възкресение. 
Йоан 1:12-13 
12А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на 
тези, които вярват в Неговото име;    
13които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко 
пожелание, но от Бога. 
Чрез силата на новорождението вярващия има 2 природи.  
В резултат от естественото раждане, вярващия има плътска, човешка, Адамова 
природа със склонност към грях. 
В резултат от духовното раждане вярващия има нова природа, която е според 
Божията природа и желае нещата на Бог. Адамовата природа не е премахната 
по време на новорождението. Плътската природа (плътта) е противна на 
духовната природа. Адамовата природа трябва да бъде победена от новата 
природа. 
Плътския вярващ е човек, който има Божия Дух, но е управляван от плътската 
природа. 
Той не позволява на Божия Дух да го води. 
Плътската природа има себичен фокус, той е земен, демонстрира делата на 
плътта, иска да греши – следва първия Адам. 
Духовната природа има фокус върху Христос, той е небесен (1 Коринтяни 15:47-
49), изявява плода на Духа, иска да служи на Бог, следва последния Адам. 
ВЪПРОСИ 
1. КАКВО Е НОВОРОЖДЕНИЕ? 
2. КАКВИ СА ТЕРМИНИТЕ ИЗПОЛЗВАНИ, ЗА ДА СЕ ОБОЗНАЧИ 
НОВОРОЖДЕНИЕТО? 
3. КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА НОВОРОЖДЕНИЕ? 
4. КАКВИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ ЧЕРТИ НА НОВОРОЖДЕНИЕТО КАКТО СА 
ИЛЮСТРИРАНИ СИМВОЛИЧНО ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР? 
5. КАК МОЖЕ ЧОВЕК ДА БЪДЕ НОВОРОДЕН? КАКВО Е ИСТИНСКА ВЯРА? 
6. ПРИТЧИ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО. 
7. ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЧОВЕК Е НОВОРОДЕН. 
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ОТГОВОРИ 
1. НОВОРОЖДЕНИЕ 
НОВОРАЖДАМ – ДА ДОНЕСА ОТНОВО В СЪЩЕСТВУВАНЕ. 
                                НОВО НАЧАЛО. 
ТОВА Е ДЕЙСТВИЕТО ДА БЪДЕТЕ РОДЕНИ В БОЖИЕТО СЕМЕЙСТВО. 
Йоан 3:3 
Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, 
не може да види Божието царство. 
 
2. НОВОРОЖДЕНИЕТО СЕ ПОДРАЗБИРА ОТ СЛЕДНИТЕ ТЕРМИНИ:- 
(ВСИЧКИ ТЕЗИ ТЕРМИНИ ОПИСВАТ ЕДНО И СЪЩО ПРЕЖИВЯВАНЕ) 
Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята 
милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия 
Дух, 

 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
 ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 СПАСЕНИЕ 
 ЕДИНСТВО С ХРИСТОС 
 ОБНОВЛЕНИЕ  
 ПОЗНАВАНЕ 
 ЗАЛИЧАВАНЕ 
 ОБРЪЩАНЕ 
 ПРЕСЕЛВАНЕ 
 ОБИТАВАНЕ 
 ПРОИЗХОД 
 НОВОРОЖДЕНИЕ 
 ДУХОВНО СЪЖИВЯВАНЕ 

 
РАЗРАБОТВАНЕ 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ — ПРЕМИНАЛИ ОТ СМЪРТ В ЖИВОТ/ВЪЗКРЕСЕНИ 
С ХРИСТОС 
1 Йоан 3:14 
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. 
Който не обича, остава в смърт. 
Йоан 5:24 
Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който 
Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от 
смърт към живот. 
Колосяни 3:1 
И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е 
горе, където седи Христос отдясно на Бога. 
 
ПРОСВЕЩЕНИЕ — ОТ ТЪМНИНА В СВЕТЛИНА 
1 Петрово 2:9 
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог 
придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от 
тъмнината в Своята чудесна светлина; 
Деяния 26:18 
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и 
от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и 
наследство между осветените чрез вяра в Мене. 
2 Коринтяни 4:6 
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Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, 
Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на 
Божията слава в лицето на Исус Христос. 
 
СПАСЕНИЕ 
Римляни 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето 
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
 
ЕДИНСТВО С ХРИСТОС – ВИЕ В МЕН И АЗ ВЪВ ВАС 
Римляни 7:4 
И така, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за 
да се свържете с Друг, т. е. с Възкресения от мъртвите, за да принасяме 
плод на Бога. 
Йоан 14:20 
В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Баща, и вие в Мен, и Аз във вас. 
Откровение 19:7-9 
7Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава; защото дойде 
сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила.     
8И на нея й бе позволено да се облече в светъл и чист висон; защото висонът 
са праведните дела на светиите.    
9И ми каза: Напиши: Блажени тези, които са поканени на сватбената 
вечеря на Агнеца. И ми казва: Тези думи са истинни Божии думи. 
 
ОБНОВЛЕНИЕ  
Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята 
милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия 
Дух, 
Колосяни 3:10 
и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, 
Който го е създал; 
 
ПОЗНАВАНЕ – ПОЗНАВАМЕ ГО 
1 Йоан 2:3 
И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му 
 
ЗАЛИЧАВАНЕ — ИЗМИВАНЕ 
Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята 
милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия 
Дух, 
Деяния 22:16 
И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови 
Неговото име. 
 
ОБРЪЩАНЕ 

 обръщане към Бог 
 да се върнем при Бог 

Деяния 15:3 
И те, изпратени от църквата, минаваха през Финикия и през Самария, като 
разказваха за обръщението на езичниците и доставяха голяма радост на 
всички братя. 
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Деяния 3:19 
Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви, и така да 
дойдат освежителни времена от лицето на Господа 
Псалм 19:7 
Законът ГОСПОДЕН е съвършен, възвръща душата;  
изявлението ГОСПОДНО е вярно, дава мъдрост на простия; 
Яков 5:19-20 
19Братя мои, ако някой от вас бъде отклонен от истината и един го обърне,    
20нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една 
душа от смърт и ще покрие много грехове.  
 
ПРЕСЕЛВАНЕ – ПРЕСЕЛИ НИ 
ТОВА Е ПРОМЯНА В ПОЗИЦИЯТА.  
БЯХМЕ „в Адам“ 
СЕГА СМЕ „в Христос“ 
Колосяни 1:13-14 
13Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на 
Своя възлюбен Син.    
14В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; 
Ефесяни 1:3-6 
3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, Който в 
Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места;    
4както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и 
без недостатък пред Него в любов;    
5като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по 
благоволението на Своята воля,    
6за похвала на славната Си благодат, с която ни е облагодетелствал във 
Възлюбения Си, 
 
ОБИТАВАНЕ  — ПРЕБЪДВА В НАС, ЖИВЕЕ В НАС 
1 Йоан 3:24 
И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това 
познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал. 
1 Коринтяни 3:16 
Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 
 
ПРОИЗХОД – СТАВАМЕ НОВИ 
ЗАПОЧВАНЕ НА НОВИ ВИДОВЕ. 
НОВО СЪЗДАНИЕ. 
ЕСТЕСТВЕНО РАЖДАНЕ – СТАРОТО СЪЗДАНИЕ НА АДАМ. 
ДУХОВНО РАЖДАНЕ – НОВО СЪЗДАНИЕ. 
РОДЕНИ ОТ ДУХА. СЕГА СМЕ БОЖИИ ДЕЦА. БОГ Е НАШ БАЩА. 
2 Коринтяни 5:17 
Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, 
всичко стана ново. 
Ефесяни 2:10 
Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в 
които Бог отнапред е наредил да ходим. 
Яков 1:18 
От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем 
един вид пръв плод на Неговите създания. 
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НОВОРОЖДЕНИЕ 
Езекиил 36:26 
Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема 
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 
Псалм 51:10 
Сърце чисто сътвори в мене, Боже,   
и дух постоянен обновявай вътре в мене, 
Йоан 3:3 
Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, 
не може да види Божието царство. 
 
Йоан 3:5-6 
5Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и 
Дух, не може да влезе в Божието царство.     
6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 
РОДЕН ОТ ВОДА = ЕСТЕСТВЕНО РАЖДАНЕ 
РОДЕН ОТ ДУХ = НОВОРОЖДЕНИЕ/РОДЕН ОТНОВО 
1 Йоан 4:7 
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, 
който обича, е роден от Бога и познава Бога. 
1 Петрово 1:23 
тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието 
слово, което живее и трае до века. 
 
ДУХОВНО СЪЖИВЯВАНЕ – НАПРАВЕНИ ЖИВИ 
Съживен означава да направя жив. Човешкия дух е съживен от Святия Дух. 
Ефесяни 2:1 
И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, 
Ефесяни 2:5 
даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с 
Христос (по благодат сте спасени) 
Колосяни 2:13 
И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си 
плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви 
престъпления; 
Притчи 20:27 
Духът на човека е светило ГОСПОДНО,  
което изпитва всички най-вътрешни части на тялото. 
 
3. УСЛОВИЯ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО. 
НОВОРОЖДЕНИЕТО СТАВА ЧРЕЗ: 
3.1 ИСУС ХРИСТОС 
1 Йоан 5:1 
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича 
Родителя, обича и Родения от Него. 
Деяния 2:21 
И всеки, който призове името Господно, ще се спаси“. 
Деяния 4:12 
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено 
на човеците, чрез което трябва да се спасим. 
3.2 СВЯТИЯ ДУХ 
Тит 3:5 
Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята 
милост, чрез окъпването, т. е. новорождението и обновяването на Святия 
Дух, 
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Йоан 3:5 
Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и 
Дух, не може да влезе в Божието царство. 
3.3 БЛАГОДАТ 
Ефесяни 2:8 
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е 
дар от Бога; 
Римляни 6:23 
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в 
Христос Исус, нашия Господ. 
3.4 ВЯРА 
Ефесяни 2:8-9 
8Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е 
дар от Бога;     
9не чрез дела, за да не се похвали никой. 
Деяния 15:8-9 
8И сърцеведецът Бог им засвидетелства Своята милост, като даде и на тях 
Святия Дух, както и на нас;    
9и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им 
чрез вяра. 
3.5 БОЖИЕТО СЛОВО 
1 Петрово 1:23 
тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието 
слово, което живее и трае до века. 
3.6 БОГ 
Йоан 1:13 
които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко 
пожелание, но от Бога. 
 
4. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР СИМВОЛИЧНО ИЛЮСТРИРА 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА НОВОРОЖДЕНИЕТО. 
БЕЛЕГА НА ЛАЗАР 
НОВОРОЖДЕНИЕТО Е: 
4.1 ЛИЧНО 
Йоан 11:43 
Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън! 
ИСУС ГО ИЗВИКА ПО ИМЕ. СЪЩОТО Е И СЪС ЗАКХЕЙ. ТОВА Е 
ИНДИВИДУАЛНА РЕАЛНОСТ. 
4.2 ЖИВОТВОРНО 
Йоан 11:44 
Умрелият излезе, с ръце и крака повити в саван и лицето му забрадено с 
кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си отиде. 
ЛАЗАР ПРЕМИНА ОТ СМЪРТ КЪМ ЖИВОТ. ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВОТ – ОТ 
ХОРИЗОНТАЛНО КЪМ ВЕРТИКАЛНО. 
4.3 СЛУХОВО ПРЕЖИВЯВАНЕ 
ЛАЗАР ЧУ ИСУС. 
Необходимост от чуване на Божия глас.  Моите овце чуват гласа Ми. 
Римляни 10:17 
И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово. 
4.4 ИЗЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ 
ЛАЗАР ИЗЛЕЗЕ ОТ ГРОБА КЪМ ИСУС – от тъмнина към светлина. Той 
изостави гроба. 
4.5 МИГНОВЕНО 
ВЕДНАГА СЛЕД КАТО ИСУС ГОВОРИ ЛАЗАР ИЗЛЕЗЕ. 
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4.6 БОЖЕСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ 
Йоан 11:41-42 
41Тогава отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и каза: Татко, 
благодаря Ти, че Ме послуша.     
42Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради хората, които 
стоят наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. 
ТОВА Е ДЕЛО НА БОГ. 
4.7 СЛОВО НА ДЕЙСТВИЕ 
ЛАЗАР ОТКЛИКНА НА ДУМИТЕ НА ИСУС – НЕТЛЕННОТО СЕМЕ. 
4.8 ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
ЛАЗАР ПРЕМИНА ОТ МРАЧНИЯ ГРОБ КЪМ СВЕТЛИНАТА. 
4.9 ДЕЛО НА БЛАГОДАТ 
ТОВА ДЕЛО БЕШЕ НЕЗАСЛУЖЕНО И БЕШЕ ПОДБУДЕНО ОТ 
СЪСТРАДАНИЕТО НА ИСУС. 
 
5. СТЪПКИ, ЗА ДА БЪДЕМ НОВОРОДЕНИ 
МИТОВЕ 

 НОВОРОДЕН СЪМ, ПОНЕЖЕ ПРОИЗХОЖДАМ ОТ ХРИСТИЯНСКО 
СЕМЕЙСТВО. 

 ……ПОНЕЖЕ УЧАСТВАМ В ПРИЧАСТИЕТО. 
 ……ПОНЕЖЕ СЪМ КРЪСТЕН. 
 ……ПОНЕЖЕ ВЪРША ДОБРИ ДЕЛА. 
 ……ПОНЕЖЕ ПОСЕЩАВАМ ЦЪРКВА. 

 
КОГАТО ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСА „СПАСЕНИ ЛИ СТЕ?“ – ИМАМЕ В ПРЕДВИД 
НОВОРОДЕНИ МИ СТЕ. 
Според 1 Йоан 5:1а, където се казва: „Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е 
роден от Бога; ....“ ние забелязваме, че новорождението произлиза от вярване, 
че Исус е Христос. 
Това е най-чистото условие за влизане в Божието царство. 
Павел каза на надзирателя в затвора във Филипи в Деяния 16:31: „Повярвай в 
Господ Исус Христос и ще се спасиш — ти и домът ти“. 
В 1 Коринтяни 15:1-4, Павел изяснява в какво трябва да вярва човек, за да бъде 
спасен:- 
1 Коринтяни 15:1-4 
1Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и 
приехте, в което и стоите,    
2чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го 
благовестил, освен ако напразно сте повярвали.    
3Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за 
греховете ни според Писанията;     
4че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията; 
Забелязваме в уводните изречения на Павел, че сме спасени чрез вярва в 
евангелието.  Павел заявява, че евангелието  обхваща три важни факта. Човек 
се спасява чрез вяра в тези три факта:- 
1. ИСУС УМРЯ ЗА НАШИТЕ ГРЕХОВЕ 
2. ТОЙ БЕШЕ ПОГРЕБАН 
3. ТОЙ ВЪЗКРЪСНА 
Следователно, за да бъде спасен (новороден) човек трябва да вярва, че Исус е 
умрял за греховете на човека, че е бил погребан и че е възкръснал. 
Библията ни казва, че дявола също вярва (Яков 2:19).  Следователно истинската 
вяра в сърцето трябва да бъде съпроводена от ДЕЛА, защото вяра без дела е 
мъртва (Яков 2:17). 
Ние сме спасени по благодат чрез вяра [вяра = вярване и действане според това 
вярване (Ефесяни 2:8)]. 
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Това може да бъде перифразирано, че ние сме спасени по благодат чрез вяра в 
евангелието и действане според тази вяра. 
 
СЛЕДВАТ ДЕЛАТА, КОИТО ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ИСТИНСКА ВЯРА И 
ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ ЧОВЕК Е НОВОРОДЕН: 
[1]. ПОКАЯНИЕ 
Марк 1:15 
Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в 
благовестието. 
Деяния 2:38 
А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус 
Христос за прощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 
Деяния 17:30 
А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва 
на всички хора навсякъде да се покаят, 
[2]. ПРИЕМАНЕ НА ХРИСТОС В СЪРЦЕТО ВИ 
Йоан 1:12 
А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на тези, 
които вярват в Неговото име; 
Откровение 3:20 
Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, 
ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 
[3]. ИЗПОВЕД 
Римляни 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето 
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
От подчертаните думи може да се види, че общия знаменател е ВЯРВАНЕ. 
Лука 19:1-9 
1След това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града.   
2И, ето, един човек на име Закхей, който беше началник на бирниците и беше 
богат,   
3искаше да види Кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше 
нисък на ръст.   
4И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да Го види; понеже 
щеше да мине през онзи път.   
5Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: Закхей, слез 
бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти.   
6И той побърза да слезе и Го прие с радост.    
7И като видяха това, всички роптаеха и казваха: Отби се при грешен човек.    
8А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината 
от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му 
четворно.    
9И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е 
Авраамов син. 
ПРОЦЕСА В ЖИВОТА НА ЗАКХЕЙ ОПРЕДЕЛИ СПАСЕНИЕТО МУ. ПОНЕЖЕ 
ВЯРВАШЕ, ТОЙ СЛЕЗЕ ОТ ДЪРВОТО. ТОЙ ПРИЕ ИСУС  В ДОМА СИ, НАРЕЧЕ 
ГО ГОСПОД И СЕ ПОКАЯ. 
 
6. ПРИТЧИ ЗА НОВОРОЖДЕНИЕТО 
Следващите притчи изговорени от Исус правят разлика между 
НОВОРОДЕНИТЕ  вярващи и ФАЛШИВИТЕ ВЯРВАЩИ. 
В тези притчи НОВОРОДЕНИЯТ вярващ е илюстриран чрез следното:- 
[А]. РАЗУМНИТЕ ДЕВИЦИ 
В Матей 25:13, Исус разказва притчата за 10те девици, за да обясни какво 
означава готовността.  Всичките 10 бяха девици и носеха светилници.  Всичките 
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изглеждаха еднакво.  Всички бяха изповядващи християни — те изглеждаха 
отделени от света (девици) и носеха Божието слово (словото е светило за 
краката ми — Псалм 119:105). Пет имаха масло в съдовете си (разумни) докато 
другите пет нямаха (неразумни).  Младоженеца взе само петте, които имаха 
масло в съдовете. 
Готовността включва уверение, че имате маслото в ‘СЪДА’ вместо само в 
светилника.  Библията казва, че имаме това съкровище в пръстни съдове (2 
Коринтяни 4:7).   Петте разумни девици представляват истинските вярващи, 
които са приели Христос в сърцата си (съда на човека).  Петте неразумни 
девици представляват вярващи, които имат изглед на християнство, но нямат 
вътрешна реалност.  Те не са новородени наистина и следователно не са 
обитавани от Святия Дух. 
Готовността осигурява ‘прочистването на светилника ви’ (изпитвайки се) сега, 
за да видите дали сте наистина новородени.  Павел казва във 2 Коринтяни 
13:5а: „Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си...“ 
[Б]. ЖИТОТО 
Вижте Матей 13:24-30. 
Плевелите представляват фалшивите вярващи. 
[В]. ОНЕЗИ СЪС СВАТБЕНАТА ДРЕХА 
Матей 22 
Сватбеното празненство е видимата Църква.  Онези със сватбените дрехи са 
онези, които са ОБЛЕКЛИ ХРИСТОС (НОВОРОДЕНИ ВЯРВАЩИ).  Всички 
останали са фалшиви вярващи. 
[Г]. ЯДЛИВАТА РИБА 
Матей 13:47-48 
47Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са 
събрани риби от всякакъв вид,    
48и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в 
съдове, а лошите изхвърлиха. 
Неядливите риби са фалшивите вярващи. 
[Д]. ДОБРАТА ЗЕМЯ 
Вижте Матей 13:3-8/13;19;23 
Добрата земя са онези, които са НОВОРОДЕНИ (СПАСЕНИ). Скалистата земя, 
трънливата земя и от страни на пътя представляват онези, които не са наистина 
спасени. 
 
7. ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ЧОВЕК Е СПАСЕН 
МНЕМОНИКА — „СПАСЕН“ 
SPIRITUAL CONFLICT WHEN ONE SINS — ДУХОВЕН КОНФЛИКТ, 
КОГАТО ЧОВЕК СЪГРЕШАВА 
AGAPE LOVE — ЛЮБОВТА АГАПЕ 
VICTORY OVER THE FLESH, WORLD AND SATAN — ПОБЕДА НАД 
ПЛЪТТА, СВЕТА И САТАНА 
EVIDENCE OF BELIEF — ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВЯРАТА 
DOING HIS WILL — ВЪРШЕНЕ НА НЕГОВАТА ВОЛЯ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
SPIRITUAL CONFLICT WHEN ONE SINS — ДУХОВЕН КОНФЛИКТ, 
КОГАТО ЧОВЕК СЪГРЕШАВА 
Духовен конфликт и вина се надигат в резултат на конфликта между старата 
природа и родената от Духа нова природа, когато човек съгрешава. Старата 
природа не изчезва, когато човек е НОВОРОДЕН. 
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Галатяни 5:17 
Защото плътта желае силно противното на Духа, а Духът – противното 
на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да 
правите това, което искате. 
Римляни 7:23 
но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против 
закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. 
Галатяни 4:6 
И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който 
вика: Авва, Татко! 
Римляни 8:16 
Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. 
 
AGAPE LOVE — ЛЮБОВТА АГАПЕ 
[1]. ЛЮБОВ ЕДИН КЪМ ДРУГ 
1 Йоан 3:14 
Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. 
Който не обича, остава в смърт. 
1 Йоан 4:7-8 
7Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, 
който обича, е роден от Бога и познава Бога.    
8Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. 
1 Йоан 4:12-13, 16 
12Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в 
нас и Неговата любов е съвършена в нас.    
13По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от 
Духа Си.    
16И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е 
любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него. 
Братската любов е доказателство за любов към Бог. 
1 Йоан 4:20-21 
20Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото 
който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е 
видял.     
21И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си. 
[2]. ЛЮБОВ КЪМ БОЖИИТЕ НЕЩА 
Колосяни 3:1-3 
1И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е 
горе, където седи Христос отдясно на Бога.     
2Мислете за горното, а не за земното;     
3защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. 
Любовта агапе е любов поставена във вярващия от Бог.  Исус се моли затова в 
Йоан 17:26: „И им изявих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която 
си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях“. 
[3] ЛЮБОВ КЪМ НЕГОВОТО СЛОВО 
1 Петрово 2:2 
И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които хора 
пътят на истината ще се похули. 
[4] ЛЮБОВ КЪМ БОГ 
Римляни 5:5 
А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни 
чрез дадения ни Свят Дух. 
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VICTORY OVER THE FLESH, WORLD AND SATAN — ПОБЕДА НАД 
ПЛЪТТА, СВЕТА И САТАНА 
[1]. ПОБЕЖДАВАНЕ НА САТАНА 
1 Йоан 2:13б, 14б 
13....Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия.  
14....Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във 
вас, и победихте лукавия. 
1 Йоан 4:4 
Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е 
по-велик от онзи, който е в света. 
Лука 10:19 
Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата 
сила на врага; и нищо няма да ви навреди. 
[2]. ПОБЕЖДАВАНЕ НА СВЕТА 
1 Йоан 5:4-5 
4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, 
която е победила света, е нашата вяра.    
5И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син? 
1 Йоан 2:15 
Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него 
няма любов към Татко. 
Яков 4:4 
Прелюбодейци! Не знаете ли, че приятелството със света е вражда против 
Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. 
[3]. ПОБЕЖДАВАНЕ НА ПЛЪТТА 
Галатяни 5:24 
А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно със страстите и 
похотите й. 
1 Йоан 3:9 
Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш 
пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 
1 Йоан 5:18 
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е 
родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. 
1 Йоан 5:18 [NIV] 
Знаем, че всеки, който е роден от Бога не продължава да съгрешава; онзи, 
който се е родил от Бога, пази себе си и нечестивият не може да го нарани. 
Новорождението освобождава човека от това постоянно да съгрешава. 
Римляни 6:14 
Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. 
ТАЗИ ТРИКРАТНА ПОБЕДА Е ПРАВЕДНО ЖИВЕЕНЕ, КОЕТО ИЗЯВЯВА 
ПРИРОДАТА НА ХРИСТОС. 
 
EVIDENCE OF BELIEF — ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВЯРАТА 
1 Йоан 5:1 
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича 
Родителя, обича и Родения от Него. 
ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВЯРАТА:- 
[1]. ПРИЕМАНЕ НА ИСУС В СЪРЦЕТО ВИ 
Йоан 1:12 
А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, т. е. на тези, 
които вярват в Неговото име; 
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[2]. ПОКАЯНИЕ 
Деяния 17:30 
А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва 
на всички хора навсякъде да се покаят, 
Марк 1:15 
Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в 
благовестието. 
[3]. ИЗПОВЕД 
Римляни 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето 
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
1 Йоан 4:15 
Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога. 
 
DOING HIS WILL — ВЪРШЕНЕ НА НЕГОВАТА ВОЛЯ 
1 Йоан 3:24 
И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това 
познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал. 
1 Йоан 2:3-5 
3И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.    
4Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не 
е в него.    
5Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина 
съвършена. По това знаем, че сме в Него. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 


