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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

2. ПРИРОДАТА НА ИСУС 
УРОК 2 – (АВС 2) 

 
1. ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА НА ИСУС. 
ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА НА ИСУС 
Исус имаше човешка природа, а не грешна природа. 
 
МНЕМОНИКА НА „АДАМОВ“ 
ANCESTRY OF A HUMAN — ЧОВЕШКО РОДОСЛОВИЕ 
DEVELOPMENT OF A HUMAN — ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ 
APPEARANCE OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ ОБРАЗ 
MIND OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ УМ 
INFIRMITIES OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ СЛАБОСТИ 
CALLED HUMAN NAMES — НАРЕЧЕН С ЧОВЕШКИ ИМЕНА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
ANCESTRY OF A HUMAN — ЧОВЕШКО РОДОСЛОВИЕ 
Той се роди от жена. 
Галатяни 4:4 
а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди 
се и под закона, 
Матей 1:18 
А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше 
сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от 
Святия Дух. 
Матей 1:24-25 
24И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от 
Господа, и взе жена си;    
25но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус. 
 
Матей проследява Неговото родословие до Давид и Авраам. 
Матей 1:17 
И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до 
преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон 
до Христос – четиринадесет рода. 
 
Неговото родословие Го прави законния наследник на престола на Давид. Неговото 
месианство не може да бъде оспорвано.  Чрез Исус, потомъкът на Авраам всичките 
народи ще бъдат благословени. 
Лука проследява родословието Му до Адам (Лука 3:23-38) 
Исус имаше човешко родословие. Макар че раждането Му като човек беше 
чудотворно чрез осеняването от Святия Дух. Той беше роден от девица без да 
наследи грешната природа на майка си. 
 
 
Евреи 7:26 
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Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен 
от грешните и възвисен по-горе от небесата; 
 
DEVELOPMENT OF A HUMAN — ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ  
Неговото физическо и умствено развитие бяха според естествените закони на 
човешкия растеж. 
Лука 2:40 
А Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат 
беше на Него. 
 
Развитието Му беше резултат от следното: 
Редовни посещения в храма: 
Лука 2:41 
И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на Пасхата. 
Лука 2:46 
И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги 
слушаше и им задаваше въпроси. 
 
Инструкции от родителите Му: 
Лука 2:51-52 
51И Той слезе с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му пазеше 
всички тези неща в сърцето си.    
52А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. 
 
Посещение в синагогата: 
Лука 4:16 
И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичая Си влезе в синагогата в 
събота и се изправи да чете. 
 
Молитва: 
Марк 1:35 
И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено 
място, и там се молеше. 
 
Изучаване на писанията: 
Йоан 4:32-34 
32А Той им каза: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.   
33Затова учениците казаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за 
ядене?    
34Исус им каза: Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е пратил, и 
да довърша Неговото дело. 
Лука 4:17 
Подадоха Му свитък от книгата на пророк Исая; и Той, като разгъна свитъка, 
намери мястото, където беше писано: 
 
Страдание: 
Евреи 5:7-8 
7По време на земния Си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и 
молби към Бога, Който можеше да го спаси от смърт, и като бе послушан поради 
благоговението Си,    
8макар и да е Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, 
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APPEARANCE OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ ОБРАЗ 
Филипяни 2:8 
и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, 
даже смърт на кръст. 
 
Юдеите Го разпознаха като човек. 
Йоан 10:33 
Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за 
богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог. 
 
Той имаше човешко тяло. 
Евреи 10:5 
Затова Христос, като влиза в света, казва:   
„Жертва и принос не си поискал,   
но си Ми приготвил тяло; 
Матей 26:12 
Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, направи го, за да Ме 
приготви за погребение. 
 
Наречен човек: 
От Йоан Кръстител. 
Йоан 1:30 
Този е, за Когото казах: След мен идва Човек, Който стана по-горен от мене , 
защото е бил преди мен. 
 
От Петър. 
Деяния 2:22 
Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, Човек, за Когото Бог е 
свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши 
чрез Него между вас, както самите вие знаете, 
 
MIND OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ УМ 
Матей 26:38 
Тогава им каза: Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно 
с Мен. 
 
Душата се отнася за Неговия ум, емоции и воля. 
Йоан 12:27 
Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Татко, избави Ме от този час. 
Но за това дойдох на този час. 
 
INFIRMITIES OF A HUMAN — ЧОВЕШКИ СЛАБОСТИ 
Умора 
Йоан 4:6 
Там беше Якововият кладенец. Уморен от пътуване, Исус седеше на кладенеца. 
Беше около шестия час. 
 
Глад 
Марк 11:12 
А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. 
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Изкушение 
Евреи 2:18 
Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните 
да помага. 
Матей 4:1-11 
 
Жажда 
Йоан 19:28 
След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне 
Писанието, каза: Жаден съм. 
 
Нуждаеше се от укрепване 
Лука 22:42-44 
42Татко, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да 
бъде.    
43И Му се яви ангел от небето и Го укрепяваше.    
44И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на земята. 
 
Пострада в плътта 
1 Петрово 4:1 
И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, 
защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха, 
 
Преживя смърт 
Евреи 10:11-12 
11И всеки свещеник, като стои и служи всеки ден, принася много пъти същите 
жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;    
12но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога 
1 Петрово 3:18 
Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за 
неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но 
оживотворен по Дух; 
1 Коринтяни 15:3 
Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни 
според Писанията; 
 
CALLED HUMAN NAMES — НАРЕЧЕН С ЧОВЕШКИ ИМЕНА 

 СИН НА АВРААМ 
Матей 1:1 
Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. 

 СИН НА ДАВИД 
Матей 1:1 
Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. 

 ЧОВЕШКИЯТ СИН 
Матей 26:24 
Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез 
когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако 
не бе се родил. 
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Матей 26:64 
Исус му отговори: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия 
Син, седящ отдясно на Всесилния   и идващ на небесните облаци. 
 
Като представител на човешката раса. 
Евреи 2:6-9 
6но някой е засвидетелствал някъде, като е казал:   
„Какво е човек, за да го помниш,   
или човешки син, за да го посещаваш?    
7Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, 
със слава и чест си го увенчал   
и си го поставил над делата на ръцете Си;     
8всичко си подчинил под краката му.“  
И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него, обаче сега не 
виждаме още да му е подчинено всичко.    
9Но виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е 
увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с 
Божията благодат за всеки човек. 

 ИСУС  
Матей 1:21 
Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа 
Си от греховете му . 
Исус означава Спасител. 
 
2.       ИСУС ХРИСТОС — БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ИСУС 
МНЕМОНИКА – „ПРИРОДА“ 
СЛЕДНИТЕ ИСТИНИ ДОКАЗВАТ БОЖЕСТВЕНАТА ПРИРОДА НА ИСУС ХРИСТОС:- 
NAME OF GOD — БОЖИЕТО ИМЕ 
ACTS OF DIVINITY — БОЖЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ 
TITLES OF DIVINITY — ИМЕНА НА БОЖЕСТВЕНОСТ 
UNIQUE MINISTRY — ЕДИНСТВЕНО ПО РОДА СИ СЛУЖЕНИЕ 
RELATIONSHIP IN THE TRINITY — ВЗАИМООТНОШЕНИЕ В ТРОИЦАТА 
ESSENTIAL AND MORAL ATTRIBUTES — ОСНОВНИ И МОРАЛНИ АТРИБУТИ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
 
NAME OF GOD — БОЖИЕТО ИМЕ 
[1]. ТОЙ Е НАРЕЧЕН БОГ 
Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;   
и управлението ще бъде на рамото Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 
Йоан 1:1 
В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог. 
Йоан 20:28 
Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой! 
Тит 2:13 
като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог 
и Спасител Исус Христос, 
Евреи 1:8 
А за Сина казва:   
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„Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове... 
1 Йоан 5:20 
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в 
Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот. 
Римляни 9:5 
чиито са и бащите и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, 
благословен до века. Амин. 
 
Според Еремия 10:10-11, истинския Бог е Богът, Който е направил небето и земята.  Ние 
забелязахме в Йоан 1:3 и в Колосяни 1:16, че Исус е направил всичко. 
 
[2]. ТОЙ Е НАРЕЧЕН БОЖИЯТ СИН 
Матей 2:15 
където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, 
който казва: „От Египет повиках Сина Си.“ 
Марк 1:1 
Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син; 
Йоан 1:34 
И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син. 
 
ACTS OF DIVINITY — БОЖЕСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ 

 ОСВЕЩАВАНЕ 
1 Коринтяни 1:2 
до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани 
да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на 
Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш: 
1 Коринтяни 6:11 
И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се 
осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия 
Бог. 
Евреи 10:10 
С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж завинаги. 

 ОБИТАВАНЕ 
Ефесяни 3:17 
чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в 
любовта, 
Йоан 14:23 
Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Баща Ми ще го 
възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. 
Йоан 17:23 
Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че 
Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мен. 
Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а 
животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, 
Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. 

 ВЪЗКРЕСЯВАНЕ 
Йоан 2:19 
Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна. 
Йоан 11:25 
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Исус й каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да 
умре, ще живее. 
Йоан 10:18 
Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам 
право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Баща. 
Йоан 11:43-44 
43Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!    
44Умрелият 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. 

 СЪТВОРЯВАНЕ 
Битие 1:1 
В началото Бог сътвори небето и земята. 
Евреи 1:10 
И пак:   
„В началото Ти, Господи, си основал земята   
и дело на Твоите ръце е небето; 
Колосяни 1:16 
понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, 
видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или 
власти, всичко чрез Него бе създадено; 

 НОВОРАЖДАНЕ 
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. 
Йоан 1:12-13 
12А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, 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. 
Йоан 20:31 
А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като 
вярвате, да имате живот в Неговото име. 

 ВДЪХВАНЕ 
Йоан 20:22 
И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.    

 ДАРИТЕЛ НА ЖИВОТ 
Йоан 6:33 
Защото Божият хляб е хлябът , който слиза от небето и дава живот на света. 
Йоан 6:51 
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще 
живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за 
живота на света. 
Йоан 10:10 
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат 
живот и да го имат изобилно. 

 
TITLES OF DIVINITY — ИМЕНА НА БОЖЕСТВЕНОСТ 
1. АЛФА И ОМЕГА 
Откровение 22:13 
Аз съм Алфа и Омега... 
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2. НАЧАЛОТО И КРАЯ 
Откровение 22:13 
...Началото и Краят... 
 
3. ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ 
Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той сложи десницата Си върху 
мен и каза: Не бой се, Аз съм Първият и Последният, и Живият; 
 
4. ВСЕМОГЪЩ 
Откровение 1:8 
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.    
 
5. АЗ СЪМ 
Йоан 8:58 
Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм. 
 
6. БОГ МОГЪЩ 
Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;   
и управлението ще бъде на рамото Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 
 
7. ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ 
Откровение 19:13, 16 
13и беше облечен в дреха, обляна с кръв; и името Му беше Божието слово.    
16И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ И ГОСПОД НА 
ГОСПОДАРИТЕ. 
 
UNIQUENESS OF JESUS — УНИКАЛНОСТТА НА ИСУС 
1. РАЖДАНЕТО МУ БЕШЕ УНИКАЛНО 
- роден от девица (Матей 1:23). 
2. СЛУЖЕНИЕТО МУ БЕШЕ УНИКАЛНО 
- изцеленията, чудесата, освобожденията от демони свидетелстваха за Неговото уникално 
служение. 
3. СМЪРТТА МУ БЕШЕ УНИКАЛНА 
- според Йоан 19:30, Той уби Себе си. 
4. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО МУ БЕШЕ УНИКАЛНО 
- според Йоан 10:11, Той се възкреси от мъртвите. 
 
РОЛЯ В ТРОИЦАТА 
ESSENTIAL AND MORAL ATTRIBUTES — ОСНОВНИ И МОРАЛНИ АТРИБУТИ 
ОСНОВНИ АТРИБУТИ 

 ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Матей 18:20 
Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях. 
 

 ВСЕМОГЪЩ 
Матей 28:18  
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 
 

 ВСЕЗНАЕЩ 
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Колосяни 2:3 
в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. 
 

 НЕПРОМЕНИМ 
Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и до века. 
 

 ВЕЧЕН 
Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;   
и управлението ще бъде на рамото Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 
 
Марк 5:2  Йоан 1:1-2 
 
МОРАЛНИ АТРИБУТИ 
[1]. СЪВЪРШЕНА СВЯТОСТ 
Съвършената святост е свързана с безгрешната съвършеност на Бог. 
Левит 19:2 
Кажи на цялото общество израилтяни: Бъдете святи, защото Аз, ГОСПОД , 
вашият Бог, съм свят. 
Откровение 15:3-4 
3Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: 
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са 
Твоите пътища, Царю на народите.    
4Кой няма да се бои от Тебе, Господи, и да прослави името Ти? Защото само Ти си 
свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото бяха 
изявени Твоите праведни присъди. 
 
ИСУС Е СВЯТ 
Лука 1:35 
И ангелът отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще 
те осени; затова и Святият, Който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 
Евреи 4:15 
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в 
нашите слабости, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак 
е без грях. 
Евреи 7:26-27 
26Защото такъв Първосвещеник ни трябваше: свят, невинен, непорочен, отделен 
от грешните и възвисен по-горе от небесата;    
27Който няма нужда всеки ден, като онези първосвещеници, да принася жертви 
първо за своите грехове, после за греховете на народа; защото направи това 
веднъж завинаги, като принесе Себе Си. 
 
[2]. СЪВЪРШЕНА ВЯРНОСТ 
Съвършената вярност е свързана със съвършената сигурност и упование в Бог. 
1 Коринтяни 1:9 
Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус 
Христос, нашия Господ. 
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Евреи 10:23 
нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, 
Който е обещал това; 
 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА ЗА „СЪВЪРШЕН“ ПОД БОЖИЯТА ВЯРНОСТ:- 
 
ИСУС Е ВЕРЕН 
Откровение 3:14 
До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински 
Свидетел, Начинателят на всичко, което Бог е създал. 
Откровение 19:11 
След това видях небето отворено и ето, бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се 
наричаше Верен и Истинен и съди и воюва с правда. 
 
[3]. СЪВЪРШЕНА ПРАВЕДНОСТ 
Праведноста е Божията справедливост срещу греха — за да се донесе съобразяване с 
правилния стандарт. 
Йоан 17:25 
Татко праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си 
Ме пратил. 
Неемия 9:33  
Наистина Ти си справедлив във всичко, което ни е сполетяло; защото Ти си 
действал праведно, а ние сме постъпвали нечестиво. 
 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА ЗА „ПРАВЕДЕН“ ПОД БОЖИЯТА ПРАВЕДНОСТ 
 
ИСУС Е ПРАВЕДЕН 
1 Йоан 2:1 
Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме 
Ходатай  при Татко – Исус Христос Праведния. 
2 Тимотей 4:8 
отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният 
Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на всички, които са обикнали 
Неговото явяване.   Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. Амин. 
 
[4]. СЪВЪРШЕНА МЪДРОСТ 
БОЖИЯТА СЪВЪРШЕНА МЪДРОСТ СЕ ВИЖДА В:- 
4.1. НЕГОВИТЕ ДЕЛА 
Притчи 3:19 
С мъдрост ГОСПОД основа земята, 
с разум утвърди небето. 
Псалм 104:24 
Колко са разнообразни Твоите дела, ГОСПОДИ!   
С мъдрост си направил всички тях;  
земята е пълна с Твоите творения. 
4.2. НЕГОВИТЕ ППЪТИЩА 
Римляни 11:33 
О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са 
непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му! 
4.3. НЕГОВИТЕ ДУМИ 
2 Тимотей 3:15 
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и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят 
мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. 
Притчи 2:1-2 
1Сине мой, ако приемеш думите ми  
и запазиш заповедите ми у себе си,   
2така че да отвориш ухото си към мъдростта  
и да предадеш сърцето си на разума, 
Притчи 4:20-22 
20Сине мой, внимавай в думите ми,  
приклони ухото си към беседите ми.    
21Да не се отдалечат от очите ти.  
Пази ги дълбоко в сърцето си,    
22 защото те са живот за тези, които ги намират,  
и здраве за цялото им тяло. 
 
Вижте също Притчи 7:2-4 
 
ИСУС Е МЪДРОСТ 
Колосяни 2:2-3 
2за да се утешат сърцата им и, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със 
съвършено проумяване, да познаят Божията тайна, т. е.  Христос,    
3в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. 
Притчи 8:11-13 
11Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни  
и всичко желателно не се сравнява с нея.   
12Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието  
и издирвам знание на умни мисли.    
13Страх от ГОСПОДА е да се мрази злото.  
Аз мразя гордост и високомерие,  
лош път и извратени уста. 
Притчи 8:22 
ГОСПОД ме имаше в начало на пътя Си,  
преди древните Си дела.(NKJ) 
 
[5]. СЪВЪРШЕН В ЛЮБОВ 
1 Йоан 4:8 
Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. 
2 Коринтяни 13:11 
Най-накрая, братя, здравейте. Усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете 
единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. 
 
Това е агапе любов.  Божият вид любов.  Любов, която е непроменлива към 
недостойните създания. Любов, която произвежда любов в нас към Бог и един към 
друг. 
 
ВИЖТЕ МНЕМОНИКАТА ЗА „АГАПЕ“ ПОД БОЖИЯТА ЛЮБОВ:- 
 
ИСУС Е ЛЮБОВ 
Римляни 8:35-39 
35Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или 
глад, голота, беда или меч?    
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36Както е писано: „Убивани сме заради Тебе цял ден; смятани сме като овце за 
клане.“    
37Но във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е 
възлюбил.     
38Защото аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито 
началства, нито сили, нито настояще, нито бъдеще,    
39нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да 
ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. 
Ефесяни 3:19 
и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се 
изпълните в цялата Божия пълнота. 
 
[6] СЪВЪРШЕНАТА ИСТИНА 
6.1. БОГ Е ИСТИНА 
Римляни 3:4a 
Да не бъде! Но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив... 
Исая 65:16a 
Така че, който облажава себе си на земята,  
ще облажава себе си в Бога на истината,  
и който се кълне на земята,  
ще се кълне в Бога на истината... 
Вижте също Еремия 10:10 
6.2. ТАТКО Е ИСТИНА 
Йоан 7:28 
Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и 
откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който 
Ме е пратил, Когото вие не познавате. 
Вижте също Йоан 17:3 
6.3. ДУХА Е ИСТИНА 
Йоан 14:16-17a 
16И Аз ще поискам от Татко и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас во 
веки –     
17Духа на истината... 
6.4. ИСУС Е ИСТИНА 
Йоан 14:6 
Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Татко 
освен чрез Мен.     
Вижте също 1 Йоан 5:20 
 
СЪВЪРШЕНАТА ИСТИНА СЕ ВИЖДА В:- 
[А]. БОЖИИТЕ ДУМИ 
Псалм 12:6 
ГОСПОДНИТЕ думи са чисти думи –  
като сребро, претопено в пещ от пръст,  
пречистено седем пъти. 
1. ГОВОРЕНЕ 
Числа 23:19 
Бог не е човек, за да лъже,   
нито човешки син, за да се разкае;   
Той каза и няма ли да извърши?   
Той говори и няма ли да го приведе в действие? 
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Вижте също Исая 45:19 
2. БОЖИЕТО СЛОВО 
Йоан 17:17 
Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина. 
3. ОБЕЩАНИЯ 
Римляни 15:8 
Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията 
вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите, 
Тит 1:2 
в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не 
лъже, 
 
[Б]. БОЖИИТЕ ПЪТИЩА 
Откровение 15:3 
Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: 
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са 
Твоите пътища, Царю на народите. 
Вижте също Псалм 86:11 
 
ИСУС Е ИСТИНАТА 
Йоан 14:6 
Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Татко 
освен чрез Мен. 
1 Йоан 5:20 
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и 
ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен 
живот. 
 
ДРУГИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НЕГОВАТА БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА: 
 

 ТОЧНОСТ НА НЕГОВИТЕ ПРОРОЧЕСТВА 
 СВИДЕТЕЛСТВА 
 УПРАВЛЕНИЕ 
 РАВЕНСТВО С ТАТКО 

 
ТОЧНОСТ НА НЕГОВИТЕ ПРОРОЧЕСТВА 
[1]. СТРАДАНИЯ 
ПРОРОЧЕСТВО  
Марк 8:31 
И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен 
от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да 
възкръсне. 
Лука 12:50 
Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и под какво напрежение съм, докато се 
извърши! 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
1.1. ОСМЯН 
Матей 27:39 
А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави  
1.2. БИТ 
Матей 27:26 
Тогава им пусна Варава; а Исус бичува и Го предаде на разпятие.    



Copyright   Dr. S. Y. Govender 
 

14 

1.3. ЗАПЛЮТ 
Матей 27:30 
И Го заплюваха, взеха тръстиковата пръчка и Го удряха по главата. 
1.4. ДАДОХА МУ ДА ПИЕ ОЦЕТ 
Лука 23:36 
Също и войниците Му се подиграваха, като се приближаваха и Му поднасяха оцет, и 
казваха: 
 
[2]. РАЗПЪВАНЕ 
ПРОРОЧЕСТВО  
Матей 26:2 
Знаете, че след два дни ще бъде Пасхата и Човешкият Син ще бъде предаден на разпятие. 
Йоан 3:14 
И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат 
Човешкият Син 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Матей 27:35 
И когато Го разпънаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребий, за да се изпълни 
казаното от пророка: Разделиха си дрехите Ми и за облеклото Ми хвърлиха жребий 
Марк 15:24 
След като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да 
вземе. 
 
[3]. ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ПРОРОЧЕСТВО  
Марк 8:31 
И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен 
от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да 
възкръсне. 
Лука 9:22 
Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, 
главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. 
Йоан 2:19-21 
19Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.   
20Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест 
години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?    
21Но Той говореше за храма на тялото Си. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Матей 28:5-7 
5А ангелът проговори на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпънатия 
Исус.    
6Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза. Елате и вижте мястото, където е 
лежал Господ.    
7Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. И, ето, Той 
отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви. 
Деяния 1:3 
на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, 
като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше за Божието 
царство. 
 
[4]. ЗАМИНАВАНЕ 
ПРОРОЧЕСТВО  
Йоан 14:28 
Чухте, че ви казах: Отивам си и отново ще дойда при вас. Ако Ме обичахте, бихте се 
зарадвали за това, че отивам при Татко; защото Татко е по-голям от Мен. 
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Йоан 16:5 
а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш? 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Лука 24:51 
И като ги благославяше, отдели се от тях и се възнесе на небето. 
Деяния 1:9 
И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа 
им. 
 
[5]. РАЗРУШАВАНЕ НА ХРАМА 
ПРОРОЧЕСТВО  
Матей 24:2 
А Той им отговори: Виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Тук няма да остане 
камък върху камък, който да не се срине. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
През 70та г.сл.Хр., римският генерал Тит превзема града и  разрушава стените на Ерусалим и 
храма. 
 
[6]. КРЪЩЕНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ 
ПРОРОЧЕСТВО  
Деяния 1:8 
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мене както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Виждаме изпълнението на това в Деяния 2. 
 
СВИДЕТЕЛСТВА  
 [1]. АПОСТОЛИ 

 ПЕТЪР  
Матей 16:16 
Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог.      

 ЙОАН  
Йоан 1:1 
В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. 
Йоан 5:18 
Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, 
но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога. 

 ПАВЕЛ  
Колосяни 2:9 
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 
1 Тимотей 3:16 
И без противоречие – велика е тайната на благочестието: Този,   
„Който бе явен в плът,   
потвърден чрез Духа,   
видян от ангели,   
проповядван между народите,   
повярван в света,    
възнесен в слава “. 
Филипяни 2:6 
Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи 
равенството с Бога, 
2 Коринтяни 4:4 
за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари 
светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога. 
Колосяни 1:15 
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в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание; 
Евреи 1:3 
Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице и Който държи всичко 
чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, 
седна отдясно на Величието във висините 
 
[2]. ЗЛИ ДУХОВЕ 
Матей 8:29 
И, ето, извикаха и казаха: Какво общо имаш с нас, Ти, Божий Сине? Нима си дошъл тук 
преди определеното време да ни мъчиш? 
Марк 1:24 
Остави ни ! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? 
Познавам Те Кой си – Святият Божий. 
Марк 3:11 
И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, като казваха: Ти си 
Божий Син. 
Лука 4:41 
Още и бесове с крясък излизаха от мнозина и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги 
мъмреше и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос. 
 
[3]. ТАТКО 
Матей 3:17 
и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето 
благоволение. 
Матей 17:5 
А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и, ето, от облака се чу глас, 
който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте. 
 
[4]. САМИЯ ИСУС 
ИСУС ТВЪРДИ, ЧЕ Е БОГ 
Йоан 10:30 
Аз и Татко сме едно. 
Йоан 5:18-19 
18Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, 
но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога.    
19Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си 
нищо, освен това, което вижда, че върши Татко; понеже каквото върши Той, същото 
върши и Синът. 
Йоан 12:44-45 
44А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е 
пратил.     
45И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил. 
Йоан 13:20 
Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който 
приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил. 
Йоан 14:1 
Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. 
Откровение 1:8 
Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият. 
[5]. ВРАГОВЕ 
- Римският стотник в Матей 27:54 спомена: „Наистина този беше Божия Син!“ 
- Пилат в Йоан 19:4 каза: „Не намирам никаква вина в Него“. 
- Жената на Пилат в Матей 27:19, Го нарече „праведник“. 
- Юда в Матей 27:4, Го нарича  „невинна кръв“. 
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[6]. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕДИН ДЯКОН 
Деяния 7:59 
И хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос с думите: Господи Исусе, 
приеми духа ми. 
- моля ви обърнете внимание на думите в Еклисиаст 12:7б, "...и  духът се върне при Бога, 
Който го е дал". 
 
 [7]. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕДИН ЕВНУХ 
Деяния 8:37 
И Филип каза: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той отговори: Вярвам, че Исус 
Христос е Божият Син. 
 
[8]. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ СВЕТИИ 
Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;   
и управлението ще бъде на рамото Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 
 
Давид казва в  Псалм 45:6-7 
6Твоят престол, Боже, е до вечни векове;  
скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.    
7Възлюбил си правда и си намразил нечестие;  
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал  
с миро на радост повече от Твоите събратя. 
 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИСУС 
Филипяни 2:10-11 
10така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и 
подземните същества     
11и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Татко Бог. 
Марк 16:17-18 
17И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови 
езици ще говорят;    
18змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на 
болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. 
 
УПРАВЛЕНИЕ  
НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ ПРОСТИРА НАД:- 
[1]. ДЕМОНИТЕ 
Марк 1:24-25 
24Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни 
погубиш? Познавам Те Кой си – Святият Божий.    
25Но Исус го смъмри, като каза: Млъкни и излез от него! 
В Марк 5:1-13, виждаме властта на Исус над демонизирания от Гадара. 
[2]. БОЛЕСТИТЕ 
изцелението на жената с кръвотечението (Марк 5:24-34). 
изцелението на слепия Вартимей (Марк 10:46-52). 
[3]. СМЪРТТА 
възкресяването на дъщерята на Яир от мъртвите (Матей 5:35-43). 
възкресяването на сина на вдовицата (Лука 7). 
[4]. ПРИРОДАТА 
Матей 8:27 
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А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете, и вълните Му се 
покоряват? 
[5]. АНГЕЛИТЕ 
1 Петрово 3:22 
Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, 
власти и сили. 
[6]. ЦЪРКВАТА 
Ефесяни 1:22 
И всичко покори под нозете Му и Го постави да бъде глава над всичко за църквата, 
[7]. ВСЕЛЕНАТА 
Захария 9:10в 
...владението Му ще бъде от море до море  
и от Ефрат до земните краища. 
Матей 28:18 
Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на 
земята. 
 
РАВЕНСТВО С ТАТКО 
ТОЙ Е СЪС СЪЩАТА СУБСТАНЦИЯ/СЪЩЕСТВО КАТО ТАТКО. 
Евреи 1:3a 
Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице... 
Колосяни 1:15а 
в Него, Който е образ на невидимия Бог... 
2 Коринтяни 4:4в 
...за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на 
Бога. 
Филипяни 2:6а 
Който, като беше в Божия образ... 
Колосяни 2:9 
Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството; 
Йоан 5:18б 
...но и правеше Бога Свой Баща и така правеше Себе Си равен на Бога. 
 
[ИСУС Е СЪС СЪЩАТА СУБСТАНЦИЯ КАТО ТАТКО] 
 
НЕГОВОТО РАВЕНСТВО СЕ ВИЖДА В СХОДСТВО НА: 

1. ЗАДАЧИТЕ/ДЕЛАТА 
2. ПОКЛОНЕНИЕТО 
3. ИМЕНАТА 
4. КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИРОДА (МОРАЛНА И ОСНОВНА) 
5. ПОЗИЦИЯ НА ПРЕСТОЛА 

 
ЙЕХОВА ИСУС 
1.   ПОДОБНИ УНИКАЛНИ ДЕЛА (ЗАДАЧИ) 
1.1 ПРОЩЕНИЕ 
Еремия 31:34 
защото ще простя беззаконието им   
и греха им няма да помня вече. 

Лука 5:20  
Човече, прощават ти се греховете. 

1.2 СЪТВОРЕНИЕ 
Битие 1:1 
В началото Бог сътвори небето и земята.

Евреи 1:10  
„В началото Ти, Господи, си основал 
земята   
и дело на Твоите ръце е небето; 
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Колосяни 1:16  
понеже чрез Него и за Него бе създадено 
всичко, което е на небесата и на земята... 
всичко чрез Него бе създадено; 

1.3 СЪД 
Псалм 96:13 
пред ГОСПОДА , защото Той иде,  
защото иде да съди земята;  
ще съди света с правда  
и племената – с истината Си. (NKJ) 

Йоан 5:22  
Защото и Татко не съди никого, но е дал 
на Сина власт да съди всички, 

1.4 ОБИТАВА ВЪВ ВЯРВАЩИТЕ 
2 Коринтяни 6:16 
Каква връзка има между Божия храм и 
идолите? Защото вие сте храм на живия 
Бог, както е казал Бог: Ще се заселя сред 
тях и ще вървя с тях, и ще им бъда Бог, а 
те ще бъдат Мой народ 

Колосяни 1:27  
на които Божията воля беше да яви какво 
е богатството на славата на тази 
тайна между езичниците, т. е. Христос 
във вас, надеждата на славата. 

Галатяни 2:20 
Съразпънах се с Христос и сега вече не аз 
живея, а Христос живее в мен; а животът, 
който сега живея в тялото, живея го с 
вярата, която е в Божия Син, Който ме 
възлюби и предаде Себе Си за мене. 

2.   ЕДНАКВО ПОКЛОНЕНИЕ 
2.1 ПРЕВИВАНЕ НА КОЛЕНЕ 
Исая 45:22-23 
22Към Мене погледнете и спасени бъдете, 
всички земни краища;   
защото Аз съм Бог – и няма друг.     
23В Себе Си се заклех   
(праведна дума излезе от устата Ми и 
няма да се върне),   
че пред Мене ще се преклони всяко коляно,  
всеки език ще се закълне в Мене. 

Филипяни 2:9-11 
Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари 

името, което е над всяко друго име,     
10така че в името на Исус да се поклони 
всяко коляно от небесните и земните, и 
подземните същества    

и всеки език да изповяда, че Исус Христос е 
Господ, за слава на Татко Бог. 

ЙЕХОВА ИСУС 
2.2 ПРЕКЛОНЕНИЕ 
Откровение 4:11 
Достоен си, Господи наш и Боже наш, да 
приемеш слава, почит и сила; защото Ти 
си създал всичко и поради Твоята воля 
всичко е съществувало и е било създадено.

Откровение 5:12-13 
и казваха с висок глас: Достоен е 

Агнецът, Който е бил заклан, да приеме 
сила и богатство, премъдрост и 
могъщество, почит, слава и 
благословение.    

И всяко създание, което е на небето, на 
земята и под земята, и по морето, и всичко, 
което има в тях, чух да казват: На Този, 
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Който седи на престола, и на Агнеца да бъде 
благословение и почит, слава и господство до 
вечни векове. 

2.3 СЛУЖЕНЕ 
Исус Навин 24:24  
На ГОСПОДА, нашия Бог, ще служим и Неговия 
глас ще слушаме. 

Колосяни 3:24  
Слугувайте на Господ Христос. 

2.4 ПРОСВАНЕ 
Битие 17:3 
Тогава Аврам падна на лицето си; и Бог му 
говореше: 

Второзаконие 9:18 
После паднах ничком пред ГОСПОДА, както 
първия път, четиридесет дни и 
четиридесет нощи; хляб не ядох и вода не 
пих поради греха, с който съгрешихте и 
извършихте зло пред ГОСПОДА , и Го 
раздразнихте. 

Откровение 1:17 
И когато Го видях, паднах при нозете Му 
като мъртъв; а Той сложи десницата Си 
върху мен и каза: Не бой се, Аз съм 
Първият и Последният, и Живият; 

Откровение 5:8 
И когато взе книгата, четирите живи 
същества и двадесет и четиримата 
старейшини паднаха пред Агнеца, като 
всеки държеше арфа и златни чаши, 
пълни с тамян, които са молитвите на 
светиите. 

2.5 МОЛИТВА 
Псалм 65:2 
Ти, Който слушаш молитва,  
при Тебе ще идва всяка твар. 

Йоан 14:14 
Ако поискате нещо в Мое име, ще го 
направя. 

1 Коринтяни 1:2 
до Божията църква, която е в Коринт, до 
осветените в Христос Исус, призовани да 
бъдат светии, заедно с всички, които 
призовават на всяко място името на Исус 
Христос, нашия Господ, Който е и техен, и 
наш: 

2.6 ИЗПОВЕД 
3 Царе 8:33 
Когато народът Ти Израел бъде разбит пред 
неприятеля по причина, че са съгрешили пред 
Теб, ако се обърнат към Теб и изповядат 
Твоето име, и принесат молитва, като Ти се 
помолят в този дом, 

Римлянин 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си 
Господ Исус и повярваш със сърцето си, че 
Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се 
спасиш. (NKJ) 

2.7 БЛАГОДАРЕНИЕ 
Неемия 12:46, 
Псалм 50:14 

1 Тимотей 1:12 

ЙЕХОВА ИСУС 
2.8 АНГЕЛСКО ПОКЛОНЕНИЕ 
Неемия 9:6  Евреи 1:6  
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Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе 
се кланят небесните войнства. 

А когато пък въвежда Първородния във 
вселената, казва:   
„И поклонете се на Него всички Божии 
ангели.“ 

3. ЕДНАКВИ ИМЕНА 
3.1 АЛФА ИНОМЕГА 
Откровение 21:6-7  
Аз съм Алфа и Омега. 

Откровение 22:13, 16  
Аз съм Алфа и Омега. 

3.2 НАЧАЛОТО И КРАЯТ 
Откровение 21:6-7  
Началото и краят. 

Откровение 22:13, 16  
Началото и краят. 

3.3 ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ 
Исая 44:6  
Аз съм първият, Аз – и последният,  
и освен Мене няма Бог. 

Откровение 1:17 
Аз съм първия и последния. 

Откровение 22:13 
Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, 
Началото и Краят. 

3.4 ВСЕМОГЪЩ 
Битие 17:1  
Аз съм Всемогъщият Бог. 

Откровение 1:8 
…………Всемогъщият 

3.5 АЗ СЪМ 
Изход 3:14  
Аз съм, Който съм. 

Йоан 8:58  
Преди да е бил Авраам, Аз съм. 

3.6 МОГЪЩ БОГ 
Исая 10:21  
Останалото, останалото от Яков,  
ще се обърне към могъщия Бог, 

Исая 9:6  
Бог могъщ 

3.7 ЦАР НА ЦАРЕТЕ 
1 Тимотей 6:15  
Цар на царете и Господ на господарите. 

Откровение 19:13, 16 
...И на дрехата и на бедрото Му имаше
написано име: Цар на царете и Господ на 
господарите. 

3.8 ПАСТИР 

4. ЕДНАКВИ КАЧЕСТВА (МОРАЛНИ И ОБЩИ) 
4.1 ВСЕПРИСЪСТВАЩ 
Еремия 23:24 
Може ли някой да се скрие в тайни места,  
че Аз да не го видя? – казва ГОСПОД.   
Не Аз ли изпълвам небесата и земята? 
казва Господ. 

Матей. 18:20 
Защото, където двама или трима са 
събрани в Мое име, там съм и Аз посред 
тях. 

Откровение 19:6 
Алелуя! Защото Господ, нашият Бог, 
Всемогъщият, се възцари. 

Матей 28:18  
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

ЙЕХОВА ИСУС 
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4.3 ВСЕЗНАЕЩ 
Евреи 4:13 
И няма създание, което да не е явно пред 
Бога; а всичко е голо и разкрито пред 
очите на Този, пред Когото има да 
отговаряме. 

Колосяни 2:3 
в Когото са скрити всички съкровища на 
премъдростта и знанието. 

4.4 НЕПРОМЕНИМ 
Малахия 3:6 
Защото, понеже Аз, ГОСПОД, не се 
изменям, затова вие, Яковови деца, не 
загинахте. 

Евреи 13:8 
Исус Христос е същият вчера, днес и до 
века. 

4.5 БЕЗКРАЕН/ВЕЧЕН 
Еремия 10:10  
Но ГОСПОД е истинският Бог,  
живият Бог и вечният Цар;  

Римляни 16:26  
Вечния Бог. 

Исая 9:6 
Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;   
и управлението ще бъде на рамото Му;   
и името Му ще бъде:   
Чудесен, Съветник, Бог могъщ,   
Баща на вечността, Княз на мира. 

Марк 5:2  Йоан 1:1-2 
4.6 ПРАВЕДЕН 
Псалм 7:9 
Нека се спре вече беззаконието на 
нечестивите;  
а праведния утвърди Ти, Боже праведни, 
Който изпитваш сърцата и това, което 
е вътре. 

Псалм 116:5 
Благ е ГОСПОД и праведен.  
Да! Милостив е нашият Бог. 

1 Йоан 2:1 
Дечица мои, това ви пиша, за да не 
съгрешите; но ако някой съгреши, имаме 
Ходатай  при Татко – Исус Христос 
Праведния. 

2 Тимотей 4:8 
отсега нататък се пази за мене венецът на 
правдата, който Господ, праведният Съдия, 
ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и 
на всички, които са обикнали Неговото 
явяване. 

 
[5]. ИСУС Е РАЗКРИТ КАТО БОГ 
5.1. Откровение 1:8 -  А съм ...... Всемогъщият. 
5.2. Има само един престол на небето. 
Откровение 22:1 -  ....извираше от ПРЕСТОЛА на Бога и на Агнеца. 
Откровение 22:3 -  ....и ПРЕСТОЛЪТ на Бога и на Агнеца ще бъде в него,..... 
ЗАБЕЛЕЖКА:  БОГ И АГНЕТО  СЕДЯТ НА ПРЕСТОЛА 
СПОМНЕТЕ СИ ЙОАН 10:30, ИСУС КАЗА „АЗ И ТАТКО СМЕ ЕДНО“. 
ТОВА СЕ ВИЖДА ЯСНО В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ. 
Откровение 4:2 - ...и на престола седеше ЕДИН. 
ТАТКО И АГНЕТО СА СПОМЕНАТИ КАТО ЕДНО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ В ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО В СЛЕДНИТЕ СТИХОВЕ: 
Откровение 22:3-4:   
3Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в него и 
Неговите слуги ще Му служат.    
4Те ще гледат лицето Му и Неговото име ще бъде на челата им. 
 
СЛЕДОВАТЕЛНО ТАТКО И АГНЕТО НЕ СА ОТДЕЛНИ БОГОВЕ, А ЕДИН БОГ. 
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3.  ДВОЙНАТА ПРИРОДА НА ИСУС ХРИСТОС 
Следващият символ на вярата бил изложен от Халкедонския съвет през 451 г.сл.Хр. 
и се счита като най-точния относно личността на Христос. 
 

Халкедонския съвет (451 г.сл.Хр.) 
 
Следователно, следвайки святите бащи, ние всички единодушно учим хората да 
признават един и същ Син, нашия Господ Исус Христос, едновременно завършен в 
Божеството и завършен в човешката природа, истински Бог и истински човек, 
състоящ се също от разумна душа и тяло; от една същност с Татко по отношение на 
неговата божественост, и в същото време от една същност с нас по отношение на 
човешката Му природа; като нас във всичко, с изключение на греха; по отношение 
на Неговата божественост, роден от Татко преди вековете, но все пак по отношение 
на Неговата човешка природа роден, заради нас хората и за нашето спасение, от 
девицата Мария, носителят на Бог; единствения и същия Христос, Синът, Господа, 
Единородният, разпознат в две природи, без объркване, без промяна, без 
разделение, без изолиране; разликите в природите по никакъв начин не са 
анулирани от обединяването, а по-скоро характеристиките на всяка природа са 
запазени и се обединяват, за да оформят една личност и субстанция, а не като 
отделни или разделени на две личности, но един и същи Син и Единородния Бог 
Словото, Господ Исус Христос; както пророците от по-рано са говорили за Него, и 
Самият наш Господ Исус Христос ни учи, и символът на вярата на бащите ни е 
предаден. 
 
Цитат от ЦЕНТЪР ЗА РЕФОРМИРАНА ТЕОЛОГИЯ И АПОЛОГЕТИКА (СТАТИЯ В 
ИНТЕРНЕТ) 
 
ДВОЙНАТА ПРИРОДА НА ХРИСТОС 
ПРИРОДАТА НА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО 
 
МНЕМОНИКА ЗА „ДВОЕН“ 
DISTINCTION OF HUMAN AND DIVINE NATURE — РАЗЛИЧАВАНЕ НА 
ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВВЕНА ПРИРОДА 
UNION OF HUMAN AND DIVINE NATURE — ОБЕДИНЯВАНЕ НА 
ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА 
ASSUMPTION OF HUMAN NATURE — ПРИЕМАНЕ НА ЧОВЕШКА 
ПРИРОДА 
LACK CONFLICT IN THE DUALITY — ЛИПСА НА КОНФЛИКТ В 
ДВОЙНСТВЕНОСТТА 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
 
DISTINCTION OF HUMAN AND DIVINE NATURE — РАЗЛИЧАВАНЕ НА 
ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВВЕНА ПРИРОДА 
Исус Христос е напълно Бог – по отношение на божествеността на Христос. 
Исус Христос е напълно човек – по отношение на човешката природа на Христос. 
Писанията свидетелстват за Неговата безгрешна човешка природа. 
Двете природи са различими. 
ИМА МНОГО СТИХОВЕ, КОИТО ДОКАЗВАТ ДВОЙНАТА ПРИРОДА НА ХРИСТОС 
 

ЧОВЕШКА ПРИРОДА БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА 
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1. Роден във Витлеем 
Матей 2:1  
А когато се роди Исус във Витлеем 
Юдейски в дните на цар Ирод, ето, 
мъдреци от изток пристигнаха в 
Ерусалим. 

Преди да е бил Авраам, Аз съм 
Йоан 8:58  
Исус им каза: Истина, истина ви казвам 
преди да се е родил Авраам, Аз съм. 

2. Ожадняваше 
Йоан 19:28  
След това Исус, като знаеше, че всичко 
вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, 
каза: Жаден съм. 

Ако някой е жаден нека да дойде при 
Мен 
Йоан 7:37  
А в последния ден, великия ден на празника, 
Исус застана, издигна глас и каза: Ако 
някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

3. Огладняваше 
Лука 4:2  
...където беше изкушаван от дявола. И не 
яде нищо през тези дни; и когато 
изминаха те, Той огладня. 

Хранеше множествата 
Йоан 6:5-11  
Исус, като вдигна очи и видя, че към Него 

идва голямо множество, каза на Филип: 
Откъде да купим хляб да ядат тези хора?  
(А каза това, за да го изпита; защото 

Той самият знаеше какво ще направи.)    
Филип Му отговори: За двеста динария 

хляб няма да им стигне, за да вземе всеки 
по малко.   
Един от учениците Му, Андрей, брат на 

Симон Петър, Му каза:    
Тук има едно момче, което има пет 

ечемичени хляба и две риби; но какво са те 
за толкова хора.   
10Исус каза: Накарайте хората да 
насядат. А на това място имаше много 
трева; и така, насядаха около пет хиляди 
мъже на брой.   

И така, Исус взе хлябовете и като 
благодари, раздаде ги на учениците, а те 
на седналите; така и от рибите, колкото 
искаха. 

Аз съм хляба на живота 
Йоан 6:35  
Исус им отговори: Аз съм хлябът на 
живота; който дойде при Мене, никога 
няма да огладнее, и който вярва в Мене, 
никога няма да ожаднее. 

4. Подчиняваше се на заповедите на 
Татко. 
Йоан 4:34  
Исус им каза: Моята храна е да изпълня 
волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да 
довърша Неговото дело. 

Даде нови заповеди 
Йоан 13:34  
Нова заповед ви давам, да се обичате един 
друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да 
се обичате един друг. 

5. Беше кръстен 
Матей 3:16   

Нареди кръщение 
Матей 28:19  
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И като се кръсти, Исус веднага излезе от 
водата; и, ето, отвориха Му се небесата и 
видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се 
спуска на Него; 

И така, идете и създавайте ученици 
измежду всички народи, и ги кръщавайте в 
името на Татко и Сина, и Святия Дух, 

6. Прие Святия Дух 
Матей 3:16   
И като се кръсти, Исус веднага излезе от 
водата; и, ето, отвориха Му се небесата и 
видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се 
спуска на Него; 

Даде Святия Дух 
Йоан 20:22  
И като изрече това, духна върху тях и им 
каза: Приемете Святия Дух. 

7. Молеше се 
Лука 22:41-42   

И Той се отдалечи от тях колкото един 
хвърлей камък и като коленичи, молеше се, 
42като казваше: Татко, ако желаеш, 
отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята 
воля, а Твоята да бъде. 

Отговаряше на молитви 
Йоан 14:14   
Ако поискате нещо в Мое име, ще го 
направя. 

8. Умря 
Йоан 19:30  
А Исус, като прие киселото вино, каза: 
Извърши се, и наведе глава, и предаде дух. 

Възкреси се от мъртвите 

Йоан 10:18   

Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го 
давам. Имам право да го дам и имам право пак 
да го взема. Тази заповед получих от Своя 
Баща. 

ЛЕКЦИИТЕ НА ХЕНРИ ТИЕСЪН ПО СИСТЕМАТИЧНА ТЕОЛОГИЯ: 
ЧОВЕШКА ПРИРОДА БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА 

1. Ограничен интелект, който се 
развиваше 

Безграничен интелект 

2. Ограничена воля Безгранична воля, която беше 
всемогъща 

3. Човешко съзнание – съзнателен за 
неговата цялостност с човека 

Божествено съзнание – съзнателен за 
Неговата цялостност с Татко. 

 
UNION OF HUMAN AND DIVINE NATURE — ОБЕДИНЯВАНЕ НА 
ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ПРИРОДА 
Това обединяване се нарича ХИПОСТАТИЧНО ОБЕДИНЯВАНЕ – технически 
термин използван да се заяви, че двете природи са обединени в една личност. 
Природата е свързана с атрибути. 
 
Двете природи съществуват в една личност, всяка в собствената си идентичност. 
Исус Христос е една личност, имаща божествена и човешка природа. 
 
Двете природи са неразделими. 
Бог стана човек – не човекът да стане Бог. 
Това е свързване на две природи, а не на две личности. 
 
Кевин Дж. Конър – ОСНОВИ НА ХРИСТИЯНСКАТА ДОКТРИНА: 
 
Обединяването не се сравнява с: 

1. Брака – въпреки че брака е съюз, там все пак има две отделни личности. 
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2. Съединяването на Христос и на вярващия – разликата между двете отделни 
личности се поддържа. 

3. Двойствена персоналност. Той беше една личност, имаща две природи. 
4. Човек изпълнен с Бог – Исус не беше просто човек изпълнен с Бог – Той беше 

Бог, Който стана човек. 
5. Свързване, за да се създаде трета природа. 
6. Полу-Бог и полу-човек. 
7. Бог превърнал се в човек или човек превърнал се в Бог. 

 
Поради обединяването човешката природа на Христос се представя с Неговата 
божествена природа навсякъде. 
 
Цел на обединяването 

 Това Го прави съвършения посредник между Бог и човека – понеже Той е 
Бог – човек. 

 Робърт Кларк – В Своята божествена природа, Той е приносителят, 
жертващият и свещеника. В Своята човешка природа, Той е приноса, 
жертвата и дарът.  

 
Ефесяни 5:2 
и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и 
жертва на Бога за благоуханна миризма. 
Ефесяни 5:25 
Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си 
за нея, 
Евреи 8:3 
Защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви; затова е 
нужно и Този Първосвещеник да има нещо да принася. 
 
В Стария завет приносителя и приноса бяха отделни. В Христос и двете са едно – 
това беше нужно за изкуплението – божествената природа принесе грешната 
човешка природа на кръста заради греха, примирявайки човека с Бога. 
 
ASSUMPTION OF HUMAN NATURE — ПРИЕМАНЕ НА ЧОВЕШКА 
ПРИРОДА 
Христос не престана да бъде Бог, когато стана човек. Той прие човешка природя. 
Това означава, че Той прибави човешка природа към Своята божествена природа. 
Той е божествена личност с човешка природа. Седалището на Неговата личност е в 
божественото. 
 
LACK CONFLICT IN THE DUALITY — ЛИПСА НА КОНФЛИКТ В 
ДВОЙНСТВЕНОСТТА 
Исус нямаше разделена личност. 
Нямаше конфликт между божествената и човешката природа. 
Понякога Той действаше от човешко самосъзнание, друг път от Неговото божествено 
самосъзнание – двете никога не бяха в конфликт. (ТИЕСЕН) 
Той се подчини напълно и цялостно на волята на Татко – доказвайки, че нямаше 
конфликт. 
 
4.  ЦЕЛТА НА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО. 
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МНЕМОНИКАТА ЗА „ВЪПЛЪЩЕНИЕ“ 
INITIATION OF NEW COVENANT — НАЧАЛОТО НА НОВ ЗАВЕТ 
NOTIFICATION —ИЗВЕСТЯВАНЕ 
CONFIRMATION OF THE PROMISES OF SALVATION TO THE PATRIACHS — 
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЕЩАНИЯТА ЗА СПАСЕНИЕ КЪМ 
ПАТРИАРСИТЕ 
ACCOMPLISHMENT (FULFILLMENT) — ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
(ЗАВЪРШВАНЕ) 
REVELATION — ОТКРОВЕНИЕ 
NEGATION (MAKE INEFFECTIVE) — ОТРИЧАНЕ (НАПРАВЯНЕ 
НЕЕФЕКТИВНО) 
ATONEMENT — ИЗКУПЛЕНИЕ 
THEANTHROPY — ТИЕНТРОПИЯ 
EXEMPLIFICATION — ИЛЮСТРИРАНЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
INITIATION OF NEW COVENANT — НАЧАЛОТО НА НОВ ЗАВЕТ 
Еремия 31:31-34 
31Ето, идат дни, казва ГОСПОД,   
когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;   
32не такъв завет, какъвто сключих с бащите им  
в деня, когато ги хванах за ръка,  
за да ги изведа от Египетската земя; Моя завет,  
който те нарушиха,  
въпреки че Аз им бях съпруг, казва ГОСПОД.     
33Но ето завета,   
който ще сключа с Израилевия дом   
след онези дни, казва ГОСПОД:  
Ще положа закона Си във вътрешностите им   
и ще го напиша в сърцата им;   
Аз ще бъда техен Бог   
и те ще бъдат Мой народ;     
34и няма вече да учат   
всеки ближния си и всеки брат си   
и да казват: Познайте ГОСПОДА;   
защото те всички ще Ме познават –   
от най-малкия до най-големия между тях, казва ГОСПОД;   
защото ще простя беззаконието им   
и греха им няма да помня вече. (NKJ) 
 
Христос дойде, за да постави началото на Новия завет пророкуван от Еремия. Чрез 
Неговата смърт благословенията на Новия завет влязоха в сила. 
Матей 26:26-28 
26И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като го даваше на 
учениците, каза: Вземете, яжте – това е Моето тяло.     
27Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: Пийте от нея всички!      
28Защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за 
прощаване на греховете. 
Евреи 8:12-13 
12Защото ще покажа милост към неправдите им   
и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече“.    
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13А като каза „нов завет “, Той обявява първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до изчезване. 
 
NOTIFICATION — ИЗВЕСТЯВАНЕ 
ДА ИЗВЕСТИ ЗА ВТОРОТО СИ ИДВАНЕ. 
Евреи 9:28 
така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина. 
За онези, които ревностно Го очакват ще се яви втори път, без да има работа с 
грях, за спасение. (NKJ) 
 
Първото идване постави началото на плана за изкупление. 
Ползи от първото идване: 

 Освобождение от вината и наказанието за греха. 
 Освобождение от силата на греха чрез настоящото Му ходатайство за нас и 

като се предаваме на Святия Дух. 
 
Второто идване е завършване на плана за изкупление. 
Ползи: 

 Освобождение от присъствието на греха. 
 Безсмъртие на тялото. 

 
Второто идване завършва това, което беше започнато чрез първото идване. 
Второто идване е нашата блажена надежда. 
 
CONFIRMATION OF PROMISES MADE TO THE PATRIACHS — 
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЕЩАНИЯТА КЪМ ПАТРИАРСИТЕ 
Битие 3:15 
Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и 
нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. 
Битие 22:18 
в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си 
послушал гласа Ми. 
Римляни 15:8-12 
8Защото казвам, че Христос стана Служител на обрязаните заради Божията 
вярност, за да се утвърдят обещанията, дадени на бащите,    
9и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано:   
„Затова ще Те хваля между народите;   
и ще възпея името Ти“.    
10И пак казва:   
„Развеселете се, езичници, с Неговия народ“.    
11И пак:   
„Хвалете Господа, всички племена,   
и да Го славословят всички народи“.    
12И пак Исая казва:   
„Ще се яви Есеевият корен“ и „Този,   
Който ще се издигне да владее над народите,   
на Него ще се надяват народите“. 
Исая 7:14 
Затова сам ГОСПОД ще ви даде знамение:  
Ето, девица ще зачене и ще роди син,  
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и ще го нарече Емануил. 
 
Христос дойде, за да изпълни обещанията дадени на патриарсите. 
Йоан 3:16 
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине 
нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. 
 
ACCOMPLISHMENT (FULFILLMENT) — ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
(ЗАВЪРШВАНЕ) 

1. ДА ИЗПЪЛНИ ЗАКОНА, ПСАЛМИТЕ И ПРОРОЦИТЕ.  
Матей 5:17-18  
17Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да 
разруша, но да изпълня.     
18Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, 
нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 
Лука 24:27 
И като почна от Мойсей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за Него 
във всичките Писания. 
Евреи 10:5-8 
5Затова Христос, като влиза в света, казва:  
„Жертва и принос не си поискал,   
но си Ми приготвил тяло;    
6всеизгаряния и приноси за грях не са Ти угодни.    
7Тогава казах: Ето, дойдох   
(в свитъка на книгата е писано за Мене)  
да изпълня Твоята воля, о, Боже“.   
8Като казва първо: „Жертви и приноси, и всеизгаряния, и приноси за грях не си 
поискал, нито са Ти угодни“ (които впрочем се принасят според закона), 
 

2. ДА ИЗПЪЛНИ СТАРОЗАВЕТНИТЕ ОФИСИ. 
 ЦАР 

Лука 1:32-33 
32Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давид.     
33Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му няма да има край. 
 
Бог обеща на Давид, че той ще има син, който ще управлява завинаги. 
Псалм 2:6-12 
6Но Аз поставих Царя Си  
на Сион, святия Мой хълм.    
7Аз ще изявя постановлението;   
ГОСПОД Ми каза: Ти си Мой Син;   
Аз днес Те родих.    
8Поискай от Мен и Аз ще Ти дам народите за Твое  
наследство  
и земните краища за Твое притежание.    
9Ще ги съкрушиш с желязна тояга,  
ще ги строшиш като глинен съд.   
10И така, сега се вразумете, о, царе;  
научете се, земни съдии.    
11Слугувайте на ГОСПОДА със страх  
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и се радвайте с трепет.    
12Целувайте Сина, за да не се разгневи  
и да погинете в пътя;  
защото скоро ще пламне Неговият гняв.  
Блажени са всички, които се надяват на Него. 
Откровение 15:3 
Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца, като казваха: 
Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са 
Твоите пътища, Царю на светиите! (NKJ) 
Откровение 19:16 
И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господ на 
господарите. 
 

 ПРОРОК 
Евреи 1:1-2 
1Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите 
предци чрез пророците,     
2в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на 
всичко, чрез Него е създал и световете, (NKJ) 
Деяния 2:22-23 
22Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е 
свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши 
чрез Него между вас, както самите вие знаете,    
23Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте 
и убихте чрез ръката на беззаконници; 
 

 СВЕЩЕНИК 
Захария 6:12-13 
12и му говори:  
Така говори ГОСПОД на Силите, Който казва:  
Ето мъжа, чието име е Отрасъл;  
той ще израсте от мястото си  
и ще построи храма ГОСПОДЕН.   
13Да! Той ще построи храма ГОСПОДЕН;  
и като приеме славата,  
ще седне на престола си като управител; 
ще бъде и свещеник на престола си;  
и съвещание за установяване на мир ще има между двамата. 
Евреи 1:9 
Възлюбил си правда и си намразил беззаконие,   
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал с елей на радост повече от Твоите 
събратя“. 
Левит 21:16-24 
16ГОСПОД каза още на Мойсей:    
17Кажи на Аарон: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има 
недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на своя Бог.    
18Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва; човек сляп или 
куц, или със сплескан нос, или уродлив,   
19или човек със счупен крак или счупена ръка,    
20или гърбав, или джудже, или с повредени очи, или с гнойни рани, или с лишеи, или 
келяв.    
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21Никой от потомството на свещеника Аарон, който има недостатък, да не 
пристъпва, за да принася ГОСПОДНИТЕ приноси чрез огън; понеже има недостатък, 
не бива да пристъпва да принася хляба на своя Бог.    
22От пресвятите и от святите приноси нека яде хляба на своя Бог;    
23но да не влиза до завесата, нито да се приближава до олтара, понеже има 
недостатък, за да не омърсява светилището Ми; защото Аз съм ГОСПОД, Който 
ги освещавам.   
24И така, Мойсей каза това на Аарон и на синовете му, и на всичките 
израилтяни. 
 

 СЪДИЯ  
Откровение 20:11-15 
11След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието 
лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях.    
12Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола; и едни книги се 
разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите 
бяха съдени според делата си по записаното в книгата.    
13И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта, и адът предадоха 
мъртвите, които бяха в тях; и те бяха съдени – всеки според делата си.    
14И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.    
15И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро. 
Деяния 5:31 
Него Бог въздигна отдясно на Себе Си за Началник и Спасител, да даде покаяние 
на Израел и прощение на греховете. 
Йоан 5:22 
Защото и Татко не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички, 
 
REVELATION — ОТКРОВЕНИЕ 
1. ЗА ТАТКО 
Йоан 12:49-50 
49Защото Аз не говорих от Себе Си; но Татко, Който Ме изпрати, Той Ми даде 
заповед какво да кажа и какво да говоря.    
50И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което 
говоря, говоря го така, както Ми е казал Татко. 
Йоан 14:9 
Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял 
Мене, видял е Татко. Как така казваш: Покажи ми Татко? 
 
2. ЗА ИСТИНАТА 
Йоан 18:37 
Затова Пилат Му каза: Тогава Ти цар ли си? Исус отговори: Ти сам казваш, че 
съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, да свидетелствам за 
истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас. 
Йоан 14:6 
Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Татко 
освен чрез Мен. 
 
3. ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО 
Лука 4:43 
Но Той им каза: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, 
понеже затова съм изпратен. 
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Лука 8:1 
И скоро след това Исус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява 
Божието царство; и с Него бяха дванадесетте ученика 
 
NEGATION (MAKE INEFFECTIVE) — ОТРИЧАНЕ (НАПРАВЯНЕ 
НЕЕФЕКТИВНО) 
ДА РАЗРУШИ ДЕЛАТА НА ДЯВОЛА 
1 Йоан 3:8 
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се 
яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. 
Лука 4:18-19 
18„Духът на Господа е на Мене,  
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;  
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците  
и проглеждане на слепите,  
да пусна на свобода угнетените,        
19да проглася благоприятната Господна година“. 
 

 ТЪМНИНА ЗА СВЕТЛИНА 
Йоан 1:4 
В Него беше животът и животът беше светлина на човеците.    
Йоан 9:39 
И Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а 
виждащите да ослепеят. 
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; 
 

 ИЗМАМА ЗА ИСТИНА 
Йоан 14:6 
Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Татко 
освен чрез Мен. 
Йоан 8:32 
И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 
 

 СМЪРТ ЗА ЖИВОТ 
Йоан 3:16-17 
16Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 
погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.      
17Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът 
спасен чрез Него. 
Йоан 11:25-26 
25Исус й каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да 
умре, ще живее.       
26Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре во веки. Вярваш ли в това? 
Йоан 12:47 
и ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя 
света, но да спася света. 
1 Тимотей 1:15 
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Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света 
да спаси грешните, от които главният съм аз. 
Евреи 2:14-15 
14И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно 
на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има 
властта над смъртта, т. е. дявола,    
15и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си 
живот са били подчинени на робство. 
 

 ОМРАЗА ЗА ЛЮБОВ  
Йоан 13:34-35 
34Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и 
вие да се обичате един друг.       
35По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си. 
 

 НИЩЕТА ЗА ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ 
Йоан 10:10 
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат 
живот и да го имат изобилно. 
 

 БОЛЕСТ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ 
Исая 53:5 
Но Той беше наранен поради нашите престъпления,  
беше бит поради нашите беззакония;  
върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир,   
и с Неговите рани ние се изцелихме. 
1 Петрово 2:24 
Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме 
умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте. 
Малахия 4:2 
А на вас, които се боите от името Ми,   
ще изгрее Слънцето на правдата   
с изцеление в крилата си;   
и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора. 
Матей 4:23 
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше 
благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква 
немощ сред народа. 
Матей 9:35 
Тогава Исус обикаляше всички градове и села и поучаваше в синагогите им, и 
проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и 
всякаква немощ. 
Деяния 10:36-39 
36Словото, което Той изпрати на израилтяните и им благовестяваше мир чрез 
Исус Христос (Който е Господар на всички),    
37това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се 
разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея;    
38как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, Който обикаляше да 
прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с 
Него.    
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39И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в 
Ерусалим; Когото те убиха, като Го повесиха на дърво. 
 
ATONEMENT — ИЗКУПЛЕНИЕ 
Думата означава примирение. Исус дойде да умре за греховете на човечеството като 
човек. Като съвършен безгрешен човек Той направи изкупление за греха – т.е. 
направи задоволяване/умилостивение за престъпленията на човечеството (Той 
премахна греха) и по този начин примири човека с Бога. 
1 Йоан 3:5 
и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях. 
Римляни 5:10-15 
10Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато 
бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез 
Неговия живот!    
11И не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез 
Когото получихме сега това примирение.    
12Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по 
този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха.    
13Защото и преди закона грехът беше в света, обаче грях не се вменява, когато 
няма закон.    
14Въпреки това от Адам до Мойсей смъртта царува и над онези, които не бяха 
съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.    
15Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото ако поради 
прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът 
чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за 
мнозината. 
2 Коринтяни 5:21 
Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез 
Него праведни пред Бога. 
Евреи 2:9-14 
9Но виждаме Исус, Който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е 
увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с 
Божията благодат за всеки човек.    
10Защото беше уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез Когото е всичко, 
като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания 
Начинателя на тяхното спасение.    
11Понеже и Онзи, Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Един 
Баща; затова Той не се срамува да ги нарича братя,    
12като казва:   
„Ще възвестявам името Ти на братята Си;   
ще те хваля всред събранието“;    
13и пак:   
„Аз на Него ще уповавам“;  
и пак:   
„Ето, Аз и децата, които Ми е дал Бог“.    
14И така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно 
на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има 
властта над смъртта, т. е. дявола, 
Евреи 9:26 
(иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света), а на дело в 
края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва. 
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THEANTHROPY — ТИЕНТРОПИЯ 
Това е обединяването на Бога и човека. Исус е Богочовек. 
Въплъщението беше отговорно за обединяването на двете природи. 
Човешката природа беше прибавена към божествената личност Христос. 
Христос е тиентропична личност. Той не притежава тиентропична природа. Той 
няма божествена - човешка природа или човешка – божествена природа. Той е една 
личност с божествена и човешка природа. (ТИЕСОН) 
В Стария завет свещеникът и жертвата бяха отделни. В Христос двете са едно. На 
кръста беше божествената природа (свещеника), която принесе безгрешната 
човешка природа (жертвата) на Бог заради греха. Това беше Бог, Който представяше 
безгрешната човешка природа като съвършената жертва. Един безгрешен човек 
извърши изкупление за грешните хора. Това е главната цел на изкуплението. 
Понеже Той е Богочовекът, Той е съвършеният и безгрешен посредник между Бог и 
човека.  
Евреи 2:17-18 
17Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив 
и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за 
греховете на народа.    
18Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на 
изкушаваните да помага. 
 
EXEMPLIFICATION — ИЛЮСТРИРАНЕ 
1 Петрово 2:21-22 
21Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви 
остави пример да вървите по Неговите стъпки;    
22Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му; 
1 Йоан 2:6 
Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва , както е постъпвал 
Христос. 
Матей 11:29 
Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и 
смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си. 
 

 Пример във вярност, праведност, святост, мъдрост, истина и любов. 
 Пример в покорство на Татко. 
 Пример в молитвен живот. 
 Пример в проповядване и поучаване. 
 Пример в мощни дела. 
 Пример в слово. 
 Пример в жертва. 
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