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В начало беше 
Словото; и Словото 

беше у Бога; 
и Словото беше Бог.

Йоан 1:1

В Него беше 
животът и животът 
беше светлината 

на човеците.
Йоан 1:4



4 5

Аз съм светлината 
на света; който Ме 

следва, няма да ходи 
в тъмнината, а ще има 
светлината на живота.

Йоан 8:12

И сус му каза: 
Аз съм пътят 

и истината, и животът; 
никой не идва при 

Отца, освен чрез Мене.
Йоан 14:6



6 7

„Ако някой е жаден, 
нека дойде 

при Мен и да пие. 
Ако някой вярва 

в Мене, както 
казва Писанието, 
реки от жива вода 

ще потекат 
от утробата му.“

Йоан 7:37,38

„На Него дойде 
наказанието 
докарващо 
нашия мир, 
и с Неговите 

рани ние 
се изцелихме.“

Исая 53:5



8 9

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.

Откровение 3:20

Чрез вяра да се 
всели Христос във 
вашите сърца ...

Ефесяни 3:17

И стина, 
истина ви казвам, 
който слуша Моето 

учение и вярва в Този, 
Който Ме е пратил, 
има вечен живот и 

няма до дойде на съд, 
но е преминал 

от смърт в живот.
Йоан 5:24



10 11

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.
Йоан 3:16

Елате при 
Мене всички, 

които сте отрудени 
и обременени, 

и Аз ще ви успокоя... 
Защото Моето 

иго е благо и Моето 
бреме е леко.

Матей 11:28,30



12 13

Защото заплатата 
на греха е смърт; 

а Божият дар е вечен 
живот в Христос Исус, 

нашия Господ.
Римляни 6:23

‚Боже, бъди милостив 
към мене, грешника‘.

Лука 18:13

И така, сега няма 
никакво осъждане 
за онези, които са 
в Христос Исус...

Римляни 8:1

А тези са написани, 
за да повярвате, 

че Исус е Христос, 
Божият Син, и като 
вярвате, да имате 

живот в Неговото име.
Йоан 20:31



14 15

A се радвайте, 
че имената ви 

са написани на 
небесата.

Лука 10:20

И така, като сме 
оправдани чрез вяра, 

имаме мир с Бога чрез 
нашия Господ Исус 

Христос; ...
Римляни 5:1

‚Елате, защото всичко 
е вече готово‘.

Лука 14:17

„Какво трябва 
да направя, за да 

се спася?“ ... 
„Повярвай в Господ 

Исус Христос 
и ще се спасиш, 
ти и домът ти.“

Деяния 16:30,31



16 17

За Него свидетелстват 
всичките пророци, 

че всеки, който вярва 
в Него, получава 

прощение на греховете 
си чрез Неговото име.

Деяния 10:43

Който беше 
предаден за нашите 
прегрешения и беше 
възкресен за нашето 

оправдание.
Римляни 4:25



18 19

А на онези, 
които Го приеха, 

даде право да станат 
Божии деца – на тези, 

които вярват 
в Неговото име; ...

Йоан 1:12

Затова покайте се 
и се обърнете, 

за да се заличат 
греховете ви ...

Деяния 3:19

Който дойде при 
Мене, никога няма да 

го изпъдя; ...
Йоан 6:37

„Понеже Човешкият 
Син дойде да потърси 

и да спаси 
погиналото.“

1 Иоанна 5:13



20 21

И така, ние бяхме 
погребани с Него чрез 
кръщение в смъртта, 
така че, както Христос 

беше възкресен от 
мъртвите чрез славата 
на Отца, така и ние да 

ходим в нов живот.
Римляни 6:4

И ето, Аз съм с вас 
през всичките дни до 
свършека на света.

Матей 28:20

Също така нека свети 
вашата светлина пред 

човеците, за да 
виждат добрите ви 

дела и да прославят 
вашия Отец, Който 

е на небесата.
Матей 5:16



22 23

Моите овце 
слушат гласа Ми 

и Аз ги познавам, 
и те Ме следват. 

И Аз им давам вечен 
живот; и те никога 
няма да загинат 

и никой няма 
да ги грабне от 

ръката ми.
Йоан 10:27,28

Понеже и Христос 
пострада за вас, 
като ви остави 
пример, за да 

следвате по Неговите 
стъпки; ...
1. Петър 2:21

Подвизавай се 
в доброто войнстване 

на вярата, ...
1. Тимотей 6:12



24 25

Защото по благодат 
сте спасени чрез вяра, 
и то не от сами вас – 

това е дар от Бога; 
не чрез дела, за да не 

се похвали никой.
Ефесяни 2:8,9

Да благодарим 
на Бога за Неговия 

неизразим дар!
2. Коринтяни 9:15

Но ако ходим 
в светлината, както 

е и Той в светлината, 
имаме общение един 

с друг и кръвта на 
Исус (Христос), 
Неговия Син, 

ни очиства от всеки 
грях.

1. Йоан 1:7
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Ако не беше така, 
Аз щях да ви кажа, 

защото отивам да ви 
приготвя място. 

И като отида и ви 
приготвя място, пак 
ще дойда и ще ви 

взема при Себе Си; 
така че където съм Аз, 

да бъдете и вие.
Йоан 14:2,3

Небето и земята 
ще преминат, 

но Моите думи няма 
да преминат.

Лука 21:33



28 29

Затова ви казвам, 
всичко, което поискате 
в молитва, вярвайте, 

че го получавате, 
и ще ви се сбъдне.

Марко 11:24

Ходете по Духа 
и няма да угаждате на 

плътските страсти.
Галатяни 5:16

И не наскърбявайте 
Святия Божий Дух, ...

Ефесяни 4:30



30 31

Защото, 
ако се срамува някой 
от Мен и от думите Ми, 

то и Човешкият Син 
ще се срамува от него, 

когато дойде 
в славата Си и 

в славата на Отца 
и на Своите ангели.

Лука 9:26

Понеже сам Господ 
ще слезе от небето 

с повелителен вик, ... 
и първо ще възкръснат 

мъртвите в Христос; 
после ние, които сме 

останали живи, ще бъдем 
грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем 

Господа във въздуха;  
и така ще бъдем винаги 

с Господа.
1. Солунци 4:16,17



32 33

И видях ново 
небе и нова земя; ...

Той ще избърше 
всяка сълза от очите 

им; и смърт няма 
да има вече, нито ще 
има скръб, нито плач, 
нито болка; първото 

премина.
Откровение 21:1,4

Ето, ида скоро; ...

И който е жаден, нека 
дойде! И който иска, 
нека вземе даром 
водата на живота!

Амин! 
Ела, Господи Исусе!

Откровение 22:12,17,20



Ако не притежаваш Библия 
и, ако желаеш ние сме гото-
ви да ти изпратим: Еванге-
лие от Йоана, Което е част 
от Библията. 

Ако имаш въпроси, ние сме 
готови да отговорим на всеки 
от тях.

Чети Библията, Словото Бо-
жие! Слушай гласа на Бога. 
Великият, Жив, Бог се бори за 
теб. Той желае още днес ти 
да познаеш Неговата Любов. 
Чрез Словото, Си Той ти дава 
неподправена информация, 
относно Пътят към истинско-
то щастие и мир.
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