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Нека започнем

Целта на тези уроци е да Ви помогнат да научите
простичката истина - кой е Иисус и защо е толкова
важен?

Всяка от петте глави започва със списък от цели,
отбелязани със звездичка (*). Тези цели Ви казват какво
ще учите в главата. Има няколко въпроса след всеки дял
и кратък тест накрая на всяка глава. Ако прочетете всеки
дял внимателно, Вие ще можете да отговорите на
въпросите правилно и без голямо затруднение.

Накрая на всяка група въпроси е даден номерът на
страницата, на която можете да обърнете за проверка на
отговорите си. Отворете на тази страница и ще намерите
нужните отговори най-долу. Внимателно проверявайте
своя текст за да поправите всяка грешка. Уверете се, че
сте разбрали всички основни твърдения преди въобще да
четете нататък.

Накрая на главата има също и рубрика, наречена
“Използване на Библията”. Там е указано къде в
Библията можете да намерите темите, по които е
обсъждано в урока. Ако сте готови, опитайте да прочетете
текста направо от вашата Библия. Искаме вие да сте
сигурни, че този курс учи точно това, което учи и
Библията.
Накрая на книгата има окончателен тест. Преди да го
попълните, се върнете и повторете тестовете по глави.
Когато попълните окончателния тест Вие можете или да
го върнете на човека, който Ви е дал тази книга или да го
изпратите по пощата на адреса на гърба на тази книга.
Можете да поръчате още книги за четене и обучение.

Бог да Ви помага да научите повече за Иисус Христос и
да благослови часовете, които сте отделили да изучавате
неговия живот.

Глава първа

РАЖДАНЕТО НА ИИСУС
Много хора будят уважение в нашия свят.
Може би има художник, чиито красиви

картини гледате с възхищение. Или пък

учител, който Ви е вдъхновявал и от когото
сте научили доста. Сигурно има спортист,

чийто отбор печели редовно състезанията
по футбол, волейбол, баскетбол или

хандбал. Вероятно има приятел или съсед,
който Ви е помогнал, когато сте били в
затруднение.
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Но има Един, Който несъмнено печели
нашето най-голямо уважение. И това е
Иисус Христос. Къде ще прекарате
вечността - зависи от това дали Го

познаватe. Тази книга е написана за да Ви
помогне да научите за Иисус Христос,

защото Той заслужава нашата почит. След
края на тази първа глава Вие ще можете:
* да назовете родителите на Иисус;
* да кажете какво значи името “Спасител”;
* да посочите какво извърши нашият

Спасител като Бог и Човек едновременно

* да обясните какво означава, че: “Иисус е
Нашият Спасител от греха”.

Преди около две хиляди години, в страната
Израел, Бог прати ангел Гавриил при една
млада юдейка, на име Мария. Гавриил й

каза, че въпреки че е девица, тя скоро ще
стане майка. Бащата на детето й ще бъде
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самият Бог. Нейното бебе няма да прилича

на никое друго. То ще бъде човешко момче.
Но то е и Бог. Ангелът заръча на Мария да

го нарече Иисус, име, което значи Спасител.
1. Бог прати ангел на една млада жена, на
име ___________________.

2. Ангелът каза на Мария, че тя скоро ще е

________________ на една мъжка рожба.

3. На Мария се разкри, че Отец на детето
ще бъде __________________.

4. Мария трябва да нарече детето _______.
(Проверете отговорите си на края на страница 12)

Мария бе сгодена за мъж на име Йосиф, но

все още бе девица. Йосиф скоро разбра, че
Мария е бременна. Той знаеше, че не той е
бащата. Той заподозря, че тя е била с друг
мъж. Затова реши да отмени сватбата. Но
Бог прати посланик и до него.

В съня му един ангел му разкри, че Мария е
непразна чудотворно чрез Светия Дух. Отец
на детето е сам Бог! Ангелът също нареди
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на Йосиф да се ожени за Мария и да служи
за пастрок на Иисус. Когато се събуди,

Йосиф стори тъй, както му бе казал ангелът.
5. Ангел се яви и на _________________
който бе сгоден за Мария.

6. Ангелът каза на Йосиф, че Отец на

детето на Мария не е никой човек, а
________________.

7. Ангелът нареди на Йосиф да се ожени за
Мария и да служи като Иисусов
____________________.

(Проверете отговорите си на края на страница 12)

Малко преди да се роди бебето, Йосиф и

Мария отидоха в град Витлеем. Но когато

пристигнаха там, никъде нямаше свободни

стаи под наем. Накрая Йосиф намери един
обор, в който можа да приюти Мария на

топло за през нощта. В обора Мария роди
син и го нарече Иисус.

Същата нощ няколко ангела съобщиха на

едни овчари наблизо, че в обор се е родило

7

Мария пови Бебето Иисус с кърпа и Го сложи в една
ясла.
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специално бебе. Те им казаха, че бебето е
Спасителят, когото Бог обеща и че Той ще
спаси света от всеки грях.

”Грях” означава непокоряване на Бог. Когато
ние вършим грях, той издига около нас

високи стени, които отнемат свободата ни и
ни държат във властта на дявола, отделени
от Бога.

Думата “спасител” означава избавител. Това
е личност, която отървава някого от голяма
опасност, от смъртна беда.

Бебето, родено през онази нощ толкова
отдавна, е нашият Спасител Иисус. Той

дойде да ни освободи от злото, като стана
човек.

Овчарите отидоха да проверят дали е вярно
това, което чуха от ангелите и наистина

намериха бебето Иисус в обора, точно така,
както им бяха казали небесните вестители.

След известно време, далеч от Изток, в
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страната дойдоха трима мъдреци. Те бяха
видели нова звезда на небето, а от

Писанията знаеха, че това е знак за

раждането на нов цар на евреите. Когато

накрая намериха Иисус във Витлеем, те Му

поднесоха даровете си и вярвайки, че Иисус
е Бог, Му се поклониха дълбоко.

8. Както обеща ангелът, Мария роди

момченце и го нарече ______________.

9. Ангелите казаха на едни овчари, че това
бебе е _______________, Когото Бог бе
обещал да изпрати.

10. Спасител е някой, който _____________
друг човек от опасност.

11. Този Спасител, Иисус, събори стената на
греха между __________ и ___________.

(Проверете отговорите си на края на страница 12)

Библията изрично посочва, че бащата на

Иисус е Самият Бог, а майка Му е жената
Мария. Това значи, че Иисус е и Бог, и
човек.
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Въпреки че Библията не обяснява това чудо
така, че ние, човеците, да го разберем, тя
разкрива какво извърши Иисус – нашият

Спасител -- за нас, бидейки и Бог, и човек.
Библията учи, че Иисус дойде като наш

заместник и отстрани греховете ни. Тя също
разкрива, че греховете ни можеха да бъдат
опростени само след като някой, плати за

тях чрез смъртта си. Като човек, единствено
нашият Спасител Иисус можеше да ни

замести и да умре, за да ни освободи от
греха.

12. Иисус беше и ____________ и
___________________.

13. Спасителят ни замести като

____________ и умря за нашите грехове.

(Проверете отговорите си на края на страница 12)

Но Иисус също е и Бог. Той живя съвършен
живот, без нито един грях и, когато умря на
кръста, Христос всъщност не умря заради

своите грехове (защото Той нямаше такива),
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а умря заради нашите грехове и греховете
на целия свят. Да! Бебето, родено във

Витлеем, бе човек, но също беше и Бог.

Богочовекът Иисус е Спасителят от греха, от
когото ние, а и всички хора, се нуждаем.

14. Всички хора са родени с болестта на
______________.

15. Защото Иисус е роден и като човек, и

като _____________ ,то Той нямаше грях.

16. Понеже Иисус е Бог и няма грях, Той

можеше да отдаде Своя ______________
живот за спасение на нас и на всички
хора.

(Проверете отговорите си на края на страница 12)
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Преговор на първа глава
Бог изпрати ангел при една млада жена, на

име Мария, да й каже, че тя ще стане майка

на Спасителя и че Сам Бог ще бъде Отец на
бебето. Ангел беше пратен също и при

Йосиф, мъжът, за когото бе сгодена Мария.

Ангелът увери Йосиф, че бебето в утробата
на Мария не е дете от друг мъж, а й е
дадено от Бог. То е Бог с нас!

Иисусовата майка е човешко същество,

девица. Отец Му е Сам Бог. Затова Иисус е
и Бог, и човек. Като човек, Той можеше да

умре вместо нас. Като Бог, Той беше роден
без грях, живя безгрешен живот и затова

можеше да заплати за греховете на всички

хора. Така че, когато умря, Той умря заради
нашите грехове, защото Сам Той нямаше

грехове. Само такъв Богочовек можеше да е
наш Спасител.

1. Мария; 2. майка; 3. Бог; 4. Иисус; 5. Йосиф; 6. Бог;
7. пастрок; 8. Иисус; 9. Спасител; 10. избавя; 11. Бог, човек;
12. Бог, човек; 13. човек; 14. грях; 15. Бог; 16. съвършен.
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Тест за първа глава
Отговорете на следните въпроси:

1. Иисусовата майка е _____________.

2. Иисусовият Отец е _____________.

3. Йосиф служеше като Иисусов ________.
4. Иисус е и ________, и _________.
5. Ангели казаха, че бебето Иисус е
__________________.

6. Спасител е някой, който ______ друг
човек от опасност или затвор.

7. Това бебе по-късно ни избави от затвора
на ____________________.

8. Като човек, Спасителят можеше да

_________________ за нашите грехове.

9. Като Бог, Спасителят бе роден без _____.
10. Като Бог, Той живя съвършен живот и

даде своя ______________________ да
заплати за всеки грях.

11. Когато Иисус умря, Той умря заради

__________ грехове, а не заради Своите.

12. Само някой, който бе и _______ и

_______ можеше да бъде наш Спасител.

(Проверете отговорите си на страница 62)
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Използване на
Библията Ви

Историите, споменати в тази глава, могат да
бъдат намерени в Библията на следните
места:

1. Ангелът се явява на Мария: Лука 1:26-38
2. Ангелът говори на Йосиф: Матей 1:18-25
3. Раждането на Иисус: Лука 2:1-7
4. Овчарите: Лука 2:8-20
5. Мъдреците: Матей 2:1-12

