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КРАТКО РЕЗЮМЕ НА КНИГАТА

Това е книга за Словото на Живия Бог.
Чрез това Слово, водени от Святия Дух,

можете да научите Кой е Бог и Кой е Неговият Син.

Пророк Осия казва в Осия 4: 6:
“Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не 

достига.”

А Месия казва в Йоан 5: 39:
“Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате 

вечен живот:
и те са, които свидетелстват за Мен.”

Месията казва това относно стиховете в Танах.
Колко важно е, следователно, да знаем за кои пасажи от Писанията 

говори Месията.

В тази книга ще срещнете над 300 пасажа от Танах, които пряко или 
косвено се отнасят до обещаният Месия.

Тези пасажи са разгледани и обяснени в контекста на пасажи
от Новия Завет, с които са свързани.

Тази книга представлява уникално изучаване на Библията и 
ръководство.

Това, което я отличава е фактът, че е сред малкото книги, ако изобщо 
има такива,

които илюстрират единството на Писанията по този начин.
Тази книга може да се използва както за изучаване на Библията, така 

и за справки.
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Тази книга се отнася за Месията на Танах. В сърцето на Тората, Пророците и Свeтите 
Писания е идването и служението на Месията. Месията ще бъде човек от еврейски произход, 
Който ще дойде на този свят, преди всичко, да спаси и освободи Своите хора, еврейския 
народ. Но според обещанията, дадени на Авраам, всички останали народи също ще бъдат 
благословени в Него. И еврейската нация ще участва в този процес.

По време на Неговото време на земята Месия Йешуа каза, че Писанията свидетелстват 
за Него. Така че всичко, което се случи по време на Неговия престой на земята, беше 
пророкувано в Танах. Това означава, че можем да проверим в Писанията дали Йешуа е 
истинският Месия или не. Месията дойде на земята, за да изкупи греховете, но Той посвети 
по-голямата част от Своето време на земята да обяснява Писанията относно идването и 
служението на Месията.
И единственото, което неговите еврейски апостоли и ученици правеха, беше да обясняват 
Писанията и да призовават хората да се обърнат към Бога и да вярват в Месия Йешуа.

Излишно е да казвам, че все още е от първостепенно значение да знаем какво ни учи Танах за 
Месията и къде.
Тази книга ще Ви предостави повече от 300 библейски текста, отнасящи се до идването на 
Месията и Неговото служение. Тя, също така, ще обясни как тези текстове са свързани със 
събитията и прокламациите, записани Новия завет. 

Има два вида месиански текстове. Първо, има текстове, които веднага могат да бъдат 
разпознати като месиански - те се наричат „преки” текстове. Второ, други текстове могат да 
бъдат разпознати като месиански текстове само от читатели, запознати с Новия Завет - те 
се наричат „непреки“ текстове. Тази книга тълкува директни текстове в курсив или получер. 
Всички месиански текстове са отпечатани на сив фон. За да се ограничи обемът на книгата, 
много текстове не са отпечатани изцяло, а са споменати само като препратка.

Месианските текстове също се отнасят до Неговото второ пришествие, за да установи 
Своето царство. Цялият еврейска народ ще се върне в земята на своите предци, всички ще 
познаят Господа, а Месията ще бъде техен Цар. Всички народи ще бъдат подчинени на Него. 
Текстовете, които се отнасят до това, са посочени в отделна глава и обозначени със знака # 
1 - # 7.

В Танах също откриваме много обещания, свързани с нееврейските народи. Тези обещания 
се отнасят както за настоящето, така и за бъдещото Царство. 

Тази книга е следствие на непрестанна молитва за мъдрост и напътствие от Святия Дух. 

INTRODUCERE
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Моля се изучаването на тези текстове да бъде благословено; посредством четенето на 
Божиите думи завесата да се вдигне, тъмнината да изчезне и светлината на Божия Дух да 
изгрее и да ни озари.

Хендрик Шипър
април 2019
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В традицията на Петър, Стефан и Павел, които провъзгласиха Месията от Танах (в
хронологичен ред), тази книга е предназначена да служи като подобно ръководство.

Книгата може също да се използва като:

а. наръчник в спокойните Ви моменти;
б. тематично проучване;
в. справочник. Така, например, в края на книгата ще намерите преглед на много текстове от 
Новия Завет, които са пряко свързани с Танах.

Освен това е обърнато внимание на теми, на които обикновено рядко се набляга, като:

- връзката между жертвоприношението, пиршествата и Месията;
- покръстването на еврейския народ;
- идването на Месията;
- тяхното завръщане в Обетованата земя;
- Новият Завет.

Помолете Господа да Ви даде напътствието на Святия Дух в четенето и размишлението върху 
Словото Му.

H.S.

НАСОКИ ЗА ТОВА ПРОУЧВАНЕ
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A. Месията като Човек.

01. Месията е потомък на Авраам.
 Битие 9:26,27; Битие 17:7,8,19,21; 
 Битие 21:12; Битие 22:17,18; 
 Битие 28:14. 

02. Месията е потомък на Юда.
 Битие 49:8-12.

03. Месията е потомък на Давид.
 Рут 4:13,14,17,21,22; 2 Царе 7:12-16; 
 1 Летописи 17:11; Исая 11:1-3; Исая 16:5;  
 Еремия 30:3-24.

04. Месията е вечен.
 Псалми 21:5; Псалми 89:28-30; 
 Псалми 90:2;  Псалми 93:1,2; 
 Притчи 8:22-29; Михей 5:1.

05. Връзката на Месията с Неговия Отец.
 Изход 23:20,21; 1 Летописи 17:13; 
 Псалми 16:8-11; Псалми 20:5-7; 
 Псалми 28:8;  Псалми 89:27; 
 Притчи 8:30-31; 
 Исая 42:21; Исая 49:5; Еремия 30:21,22.

06. Месията е Създателят.
 Псалми 33:6,9; Псалми 102:26-28; 
 Исая 44:1-8,21-24,26; Йоан 1:1-3.

07. Той ще бъде Месия на Израел.
 Исая 4:2; Исая 49:6; Даниил 9:25.

08. Имената и названията на Месията.
 Изход 17:6; Псалми 95:1-3; Исая 5:1-2; 
 Исая 9:5,6.

B. Природата на Месията.

01. Месията е Божият Син.
 2 Царе 7:12-16; Псалми 2:7; 
 Притчи 30:4; Исая 43:1-13,18-21; 
 Псалми 89:4,27,28.

02. Месията е Божият Агнец.
 Битие 22:8; Изход 12:5-14,22-24;  
 Левит 4:3-12; Левит 4:27-29;  
 Левит 16:1-31; Левит 22:17-21; 
 Числа 28:3,4; Исая 53:7.

03. Месията е Човешкият Син.
 Псалми 80:15,16,18; Исая 7:14; Исая 9:5,6;  
 Езекиил 1:26; Даниил 7:13.

04. Божествените качества на Месията.
 Псалми 2:7; Псалми 24:7,10; Исая 11:2; 
 Еремия 23:5,6; Михей 5:4.

05. Месията е изпълнен със Святия Дух.
 Псалми 45:8; Псалми 89:21,22; Исая 11:1-3;  
 Исая 42:1.

06. Месията е добрият Пастир.
 Псалми 95:7; Исая 40:9-11; 
 Езекиил 34:11-15,22-24; Михей 2:12,13;  
 Захария 11:4-6,7.

07. Всемогъществото на Месията.
 Псалми 8:7; Псалми 107:25-29; 
 Псалми 110:3;  Исая 22:22; Исая 40:10; 

08. Всезнанието на Месията.
 Псалми 139:1-4; Еремия 17:10.

09. Вездесъщието на Месията.
 Псалми 139:7-10.
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10. Смирението и бедността на Месията.
 Исая 42:2-4.

11. Послушанието на Месията.
 Псалми 1:1-6; Псалми 18:22-25; 
 Псалми 40:8,9; Исая 53:7,8.

12. Съвършенството на Месията.
 Псалми 45:3; Исая 53:9; Михей 5:3.

13. Властта на Месията.
 Изход 3:6; Второзаконие 18:18,19; 
 2 Царе 23:1-4; Псалми 98:9; 
 Псалми 110:1,2; Захария 9:10.

14. Месията разкрива Божията слава.
 Псалми 21:6; Псалми 45:4,5; Исая 4:2; 
 Исая 12:1-6; Исая 49:3; Исая 60:1-5.

15. Месията ще бъде изпълнен със 
състрадание.
 Псалми 103:13; Псалми 112:4; Исая 66:2; 
 Захария 11:7.

16. Силата и мощта на Месията.
 Изход 17:6; Псалми 45:6; Исая 40:9-11; 
 Исая 49:2,7; Михей 2:12,13.

17. Чувствителността и слабостта на 
Месията.
 Псалми 45:4,5; Исая 29:19.

18. Святостта, красотата и славата на 
Месията.
 Псалми 17:15; Псалми 21:6; Псалми 45:2,3; 
 Псалми 99:1-5; Песен на песните 5:16; 
 Исая 33:17-24; Исая 42:21; Даниил 10:5,6.

19. Тайнството на Месията.
 Изход 3:14; Псалми 78:2.
  
20. Любовта на Царя към Неговите хора.
 Исая 62:4-9; Осия 2:15-23.

21. Месията е Светлината.
 2 Царе 23:1-4; Псалми 43:3; Исая 2:5; 
 Исая 9:1-3; Исая 42:6,7,16; 
 Исая 60:19,20.

22. Добротата на Бог и на Месията.
 Изход 15:1,2; Псалми 86:15; 
 Псалми 103:11,17; Еремия 31:1-9.

23. Благодатта на Бог и на Месията.
 Битие 28:14; Изход 33:19; Псалми 45:3; 
 Псалми 86:15; Исая 62:4-9; 
 Плачът на Еремия 3:25,26.

24. Бог и Месията даряват на праведните 
и на вярващите радост и щастие.
 Исая 29:19. 
    

C. Появата на Месията.

01. Раждането на Месията е пророкувано.
 Битие 3:15; Псалми 132:11,12; Исая 9:5,6; 
 Исая 11:1-3; Исая 49:1; 
 Исая 60:1-3; Еремия 23:5,6; Еремия 31:22; 
 Еремия 33:14-15,22; Авакум 2:3; 
 Агей 2:24; Захария 3:8.

02. Предшественикът на Месията e 
обявен.
 Исая 40:1-5; Малахия 3:1; Малахия 4:5,6.

ТЕМИ



19

03. Мястото на раждане на Месията.
 Михей 5:1.

04. Животът на Месията до Неговата 
Първа поява.
 Исая 7:14-16.

05. Пророчеството за убийството на 
децата на Витлеем.
 Еремия 31:15.

D. Службите на Месията.
01. Помазанието на Месията.
 Псалми 89:21; Притчи 8:22-29; Исая 61:1.

02. Службата на Месията като Пророк.
 Второзаконие 18:15-19; Исая 50:4; 
 Еремия 28:9; Езекиил 33:32,33; 
 Малахия 4:5,6. 

03. Службата на Месията като Свещеник.
 Битие 14:18; Изход 28:12,29,36-38; 
 Псалми 110:4; Еремия 33:14-18,22; 
 Захария 6:12,13,15.

04. Службата на Месията като Цар.
 Битие 49:8-12; Числа 24:7,8,15-19; 
 2 Царе 7:12-16; 1 Летописи 17:11; 
 Псалми 45:10,14-18; Псалми 47:2-10; 
 Псалми 72:7-19; Псалми 93:1,2; 
 Псалми 132:17,18; Захария 9:9.

05. Месията ще бъде Изкупителят.
 Йов 19:25-27; Исая 41:8-20; 
 Исая 44:1-8,21,24-26; Исая 45:17; 
 Исая 47:4; Исая 52:7-12; Исая 59:18-20; 
 Исая 63:1-6; Еремия 30:3-24; 
 Еремия 33:14-18,22; Софония 3:9-20; 
 Захария 3:1-10; Захария 10:3-12.

06. Месията ще бъде Съветникът.
 Исая 59:16.

07. Месията ще бъде Посредникът.
 Второзаконие 18:15-19; Исая 59:16.

08. Месията ще бъде Сигурността.
 Йов 17:3; Еремия 30:21,22.

09. Месията ще бъде Спасителят.
 Псалми 130:7,8; Исая 43:1-13,18-21; 
 Исая 25:9; Исая 30:18; Исая 45:21,22; 
 Исая 49:6; Еремия 23:6; Еремия 33:16.

10. Месията ще бъде Съдникът.
 Захария 3:1-10.

E. Мисията и служението на 
Месията.

01. Служението на Месията.
 4 Царе 1:6,11,12; Исая 28:15,16; 
 Исая 42:6,7,16; Исая 48:15-17.

02. Мястото на служението на Месията.
 Исая 8:23; Исая 41:25; Осия 11:1.

03. Изкушението на Месията.
 Псалми 91:11,12.

04. Победата над греха от Месията.
 Осия 13:14; Захария 13:1,2.

05. Чудесата на Месията.
 Псалми 146:8; Исая 35:5-10; Исая 29:18.

06. Мисията и призванието на Месията.
 Исая 61:1-3.
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07. Предложението за спасение от 
Месията.
 Псалми 85:10; Исая 55:1,2,6.

08. Правдата на Месията.
 Битие 3:21; Псалми 40:10,11; 
 Псалми 45:7,8; Псалми 85:11-14; 
 Исая 32:1,2; Исая 46:13; Исая 59:16,17; 
 Еремия 33:14-18,22.

09. Справедливостта на Месията.
 2 Царе 23:1-4; Псалми 45:4,5; 
 Псалми 112:4; Исая 16:5.

10. Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.
 Битие 12:3; Битие 26:3-5; 
 Второзаконие 33:3; 
 Псалми 2:8; Псалми 22:24-32; 
 Псалми 46:11; Псалми 72:7-19; 
 Псалми 98:1-3; 
 Псалми 102:14-23; 
 Исая 11:10-12; Исая 19:23-25; 
 Исая 24:13-16; Исая 42:2-4; 
 Исая 45:22-25; Исая 49:6; Исая 51:1-23; 
 Исая 52:15; Исая 55:4,5; Исая 56:6-8; 
 Исая 60:1-5; Исая 61:10,11; 
 Исая 62:1-3,10-12; Исая 65:1,2; 
 Исая 66:10-13,15-24; Еремия 4:2; 
 Еремия 10:7; Еремия 16:19; 
 Амос 9:11-15; Михей 4:1-4; Агей 2:7-10; 
 Захария 2:1-13; Захария 8:1-23; 
 Захария 14:1-21; Малахия 1:11.

11. Месията ще даде вечен живот.
 Йов 19:25; Псалми 103:4; Исая 25:8; 
 Исая 55:3; Осия 13:14; 
 Езекиил 37:11-14; Захария 2:1-13.

12. Месията изпълнява Божия закон.
 Второзаконие 11:18-20; 
 2 Царе 22:20-25; Псалми 1:1-6; 
 Псалми 40:7; Псалми 119:97-103; 
 Исая 42:2-4.

13. Бог одобрява служението на Месията.
 Псалми 20:5-7; Псалми 89:23,28-30; 
 Исая 42:1.

14. Месията ще победи смъртта и 
тъмнината.
 Псалми 49:16; Псалми 86:12,13; 
 Псалми 110:1; Осия 13:14.

15. Месията ще донесе радостни новини.
 Псалми 96:1-3; Исая 9:1-3; Исая 41:26,27; 
 Исая 52:7-12; Исая 61:1-3; Езекиил 33:32,33.

16. Месията ще благослови Своя народ.
 Псалми 21:7,8; Псалми 45:10,14-16; 
 Псалми 132:13-16; Исая 4:2; Йоил 2:18-27.

17. Месията ще построи храм на Бога.
 1 Летописи 17:12; Псалми 118:22-24; 
 Исая 66:1; Еремия 31:1-9; 
 Езекиил 37:26-28; Захария 1:16,17; 
 Захария 6:12,13,15.

18. Бог ще обитава сред Своите хора.
 Изход 25:8,9; Изход 29:45,46; 
 Левит 26:11,12; Псалми 46:5-12; 
 Исая 12:1-6; Езекиил 37:21-28; 
 Софония 3:9-20; Захария 2:1-13.

19. Месията ще даде утеха.
 Исая 51:3; Исая 52:9; Исая 66:10-13; 
 Захария 1:16,17.
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20. Месията ще създаде нов завет.
 Исая 49:8-26; Исая 55:3; Исая 59:21; 
 Исая 61:4-9; Исая 62:4-9; 
 Еремия 31:31-34; Еремия 32:37-41; 
 Еремия 50:4-7,19,20; Езекиил 16:60-63; 
 Езекиил 37:21-28; Осия 2:15-23; 
 Амос 9:11-15.

21. Месията ще прости греховете.
 Псалми 103:3,12; Исая 55:7; 
 Еремия 33:6-13; Йоил 3:21; Михей 7:15-20.

22. Трудът на Месията ще бъде 
благословен.
 Битие 22:17,18; Битие 28:14; 
 Псалми 89:25; Исая 40:9-11; Исая 49:4; 
 Исая 53:10-12; Исая 55:10,11; 
 Исая 62:10-12; Езекиил 17:22-24; 
 Амос 8:11.

23. Месията ще покръсти Своите хора.
 Псалми 51:19; Исая 57:15-19; 
 Езекиил 11:17-20; Осия 2:15-23; Осия 3:4; 
 Осия 6:1,2; Малахия 4:5,6.

24. Месията ще донесе мир.
 Исая 54:10-13; Исая 57:15-19; 
 Исая 66:10-13; Еремия 28:9; 
 Еремия 33:6-13; Михей 5:4; 
 Захария 9:10-12.

25. е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.
 Псалми 8:2-3; Псалми 22:23; 
 Псалми 45:17,18; Псалми 103:22; 
 Исая 8:13-15; Авакум 2:4; 
 Захария 11:10,11.

26. Делото на изкуплението от Месията.
 Числа 21:9; Псалми 53:7; Псалми 89:20; 

 
 Псалми 95:7-11; Псалми 103:4; 
 Псалми 107:1-3; Псалми 130:7,8; 
 Псалми 147:3,6; Исая 40:1-5; Исая 49:6; 
 Исая 63:7-9; Езекиил 34:11-15,22-31; 
 Даниил 9:24.

27. Да даде ново сърце и нов дух.
 Псалми 51:19; Псалми 103:5; 
 Езекиил 11:17-20; Езекиил 36:26,27; 
 Езекиил 37:9,10,14; Езекиил 39:29; 
 Йоил 2:28,29.

F. Страданието и смъртта на 
Месията.

01. Смъртта на Месията е пророкувана.
 Псалми 16:8-11; Псалми 22:1,2; 
 Псалми 91:14-16; Даниил 9:25-26; 
 Захария 13:7.

02. Влизането на Месията в Ерусалим е 
пророкувано.
 Псалми 118:26,27; Захария 9:9.

03. Месията ще бъде отхвърлен.
 Псалми 62:4,5; Псалми 118:22-24; 
 Исая 5:1,2; Исая 8:13-15; 
 Исая 29:10,13,14; Исая 49:4,5,7; 
 Исая 53:3; Исая 65:1,2; 
 Захария 11:8; Захария 12:1-14.

04. Последиците от отхвърлянето на 
Месията.
 Даниил 9:25-27; Захария 11:10,11.

05. Месията ще бъде предаден.
 Псалми 41:6-10; Псалми 55:5,6,13-15; 
 Псалми 109:8; Исая 29:18; Захария 11:12,13.
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06. Месията ще бъде изоставен.
 Псалми 88:15-19; Захария 13:7.

07. Обвинението и процесът на Месията.
 Псалми 27:12; Псалми 35:11,12; 
 Псалми 41:6-10; Псалми 109:1-5.

08. Подробностите за смъртта на 
Месията.
 Псалми 22:2,3,7-19; Псалми 34:21; 
 Исая 53:9; Амос 8:9; Захария 12:1-14.

09. Жертвата и изкуплението от 
Месията.
 Исая 53:4-6,10-12.

10. Готовността на Месията да умре.
 Псалми 31:5,6; Псалми 40:8.

11. Страданието на Месията.
 Второзаконие 21:23; Псалми 18:5-7; 
 Псалми 27:2; Псалми 31:12-16; 
 Псалми 35:19; 
 Псалми 38:13,14,21; Псалми 40:15; 
 Псалми 42:8; Псалми 55:5,6,13-15; 
 Псалми 69:5,9-10; 
 Псалми 102:1-12; Псалми 109:25; 
 Псалми 110:7; Исая 50:3; Исая 53:1,2; 
 Исая 63:1-6; Плачът на Еремия 3:30; 
 Захария 11:8.

12. Месията ще изпита съпротива.
 Псалми 2:1-3; Псалми 35:4-6; 
 Псалми 41:6-10; Псалми 69:5.

13. Подробности за страданието на 
Месията.
 Изход 12:46; Псалми 69:20-22,27; 
 Псалми 88:15-19; Псалми 129:3; 
 Исая 50:7-9;

 Исая 52:14; Исая 53:1-8; Михей 4:14. 

14. На Месията няма да бъде повярвано.
 Исая 6:9,10; Исая 53:1,2.

G. Възкресението и 
възнесението на 
Месията.

01. Възкресението на Месията е 
пророкувано.
 Йов 19:25-27; Псалми 16:8-11; Псалми 30:4; 
 Псалми 40:3,4; Псалми 49:16; 
 Псалми 71:20; Псалми 91:14-16; 
 Исая 53:10,11; 
 Йона 1;17; Йона 2:2-7.

02. Въснесението на Месията е 
пророкувано.
 Псалми 24:3,7-10; Псалми 47:2-10; 
 Псалми 68:19.

03. Възвисяването на Месията е 
пророкувано.
 Псалми 91:14-16; Псалми 110:7; Исая 52:13; 
 Езекиил 21:26,27. 

04. Месията ще излее Духа Си.
 Псалми 68:19; Притчи 1:23; 
 Исая 32:15-18; Исая 44:3-4; 
 Езекиил 36:8-38; Езекиил 39:29; 
 Йоил 2:28,29; Захария 12:10.

05. Месията ще види много плод.
 Псалми 1:3; Исая 60:21; 
 Исая 61:11; Осия 14:4-8. 

06. Обителта на Святия Дух.
 Исая 57:15-19; Еремия 31:33; 
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 Езекиил 11:19; Езекиил 36:26,27; 
 Езекиил 37:9,10.

H. Бъдещото на Месията.

01. Завръщането на Месията е 
пророкувано.
 Псалми 50:3-6; Псалми 96:13; 
 Исая 25:6-12; Исая 65:17-25; Исая 66:15,16; 
 Даниил 7:13,14,18,22,27; Авакум 2:3; 
 Захария 12:1-14; Захария 14:1-21.

02. Възмездието в бъдещето от Месията.
 1 Царе 2:10; Псалми 2:4-6,9-12; 
 Псалми 50:2-6; Псалми 68:1-5; 
 Псалми 75:8,9; Псалми 96:7-13; 
 Псалми 97:1-6; Псалми 98:4-9; 
 Псалми 110:1,2,5,6; 
 Псалми 149:6-9; Исая 2:4; Исая 11:4,5; 
 Исая 24:18-23; Исая 26:19-21; 
 Исая 27:1-3,6,12,13; Исая 51:5,6; 
 Исая 59:18-20; Исая 63:1-6; 
 Исая 66:15-24; Езекиил 38:16-23; 
 Даниил 12:1,2; Йоил 2:1-17,30-32; 
 Йоил 3:1-21; Захария 11:9; Захария 13:8,9; 
 Малахия 3:2-5,16-18; Малахия 4:1-4.

03. Бъдещото Царство на Месията.
 Битие 49:8-12; Числа 24:7,8,15-19; 
 1 Царе 2:10; 2 Царе 7:12-16; 
 1 Летописи 17:14; Псалми 2:4-6,8-12; 
 Псалми 22:24-32; Псалми 45:8,9,17,18; 
 Псалми 46:5-12; Псалми 47:2-9; 
 Псалми 50:2-6; Псалми 53:7; Псалми 65:3.
 Псалми 67:2-7; Псалми 68:1-5; 
 Псалми 72:7-19; Псалми 85:11-14; 
 Псалми 86:9; 
 Псалми 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Псалми 96:7-13; Псалми 97:1-6; 

 Псалми 98:4-9; Псалми 99:1-5; 
 Псалми 102:14-23; Псалми 107:1-3; 
 Псалми 110:1-3,5,6; Псалми 130:7,8; 
 Псалми 132:11-18; Псалми 138:4,5;  
 Псалми 145:10-13; Псалми 147:2,13,14,20; 
 Псалми 149:1-5; Исая 2:2-5; Исая 4:2,6; 
 Исая 6:1-4; Исая 10:20-22; Исая 11:4-12; 
 Исая 12:1-6; Исая 14:1-3; Исая 16:5; 
 Исая 17:7; Исая 19:23-25; 
 Исая 24:13-16,18-23; Исая 25:6-12; 
 Исая 26:1-4; Исая 27:1-3,6,12,13; 
 Исая 29:22-24; Исая 30:18-33; 
 Исая 32:1,2,15-18; Исая 33:17-24; 
 Исая 35:5-10; Исая 40:1-5,9-11; 
 Исая 41:8-20; Исая 42:2-4,6,7,16; 
 Исая 43:1-13,18-21; Исая 44:1-8,21-24,26; 
 Исая 45:17,18,22-25; Исая 46:3,4,13; 
 Исая 49:6-26; Исая 51:1-23; Исая 52:7-12; 
 Исая 54:1-17; Исая 55:12,13; Исая 56:6-8; 
 Исая 59:18-21; Исая 60:1-21; 
 Исая 61:4-11; Исая 62:1-12; 
 Исая 63:7-9; Исая 65:17-25; 
 Исая 66:15-24; Еремия 3:14-19; 
 Еремия 12:15; Еремия 15:19-21; 
 Еремия 16:14,15,19; Еремия 23:3-8; 
 Еремия 24:6,7; Еремия 29:14; 
 Еремия 30:3-24; Еремия 31:1-9,31-34; 
 Еремия 32:37-41; Еремия 33:6-13; 
 Еремия 50:4-7,19,20; Езекиил 11:17-20; 
 Езекиил 20:34-42; Езекиил 34:11-31; 
 Езекиил 36:8-38; Езекиил 37:1-14,21-28; 
 Езекиил 38:23; Езекиил 39:6-8,21-29; 
 Езекиил 47:6-23; Даниил 2:34,35,44,45; 
 Даниил 7:13,14,18,22,27; Даниил 12:1,3; 
 Осия 1:10,11; Осия 2:15-23; Осия 3:5; 
 Осия 6:1-3; Осия 13:14; Осия 14:4-8; 
 Йоил 2:18-27; Йоил 3:1-21; Амос 9:11-15; 
 Авдий 1:17-21; Михей 2:12,13; 
 Михей 4:1-4,7; Михей 5:2,3; 
 Михей 7:15-20; Авакум 2:14; 
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 Софония 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; Захария 1:16,17; 
 Захария 2:1-13; Захария 3:1-10; 
 Захария 6:12,13,15; Захария 8:1-23; 
 Захария 9:10-12; Захария 10:3-12; 
 Захария 12:1-14; Захария 13:1-2,8,9; 
 Захария 14:1-21; Малахия 1:11; 
 Малахия 3:2-5,16-18; Малахия 4:1-4. 

04. Престолът на Месията.
 Псалми 45:7; Исая 9:5,6.

05. Идващата слава и сила на Месията.
 Псалми 46:5-12; Псалми 61:7,8; 
 Псалми 72:7-19; Псалми 95:1-3; 
 Псалми 102:14-23; Исая 25:6-12; 
 Исая 60:8-21; Исая 65:17-25.

06. Застъпничеството на Месията.
 Исая 53:12,; Исая 59:16.

07. Месията ще седи отдясно на Бога.
 Псалми 80:15,16,18; Псалми 110:1-2.

08. Месията ще има вечен живот.
 Псалми 61:7,8.

09. Пророчеството за бъдещето на 
Неговия народ.
 Псалми 91:13; Исая 4:3; Исая 10:20-22; 
 Исая 14:1-3; Исая 17:7; Исая 27:1-3,6,12,13; 
 Исая 33:17-24; Исая 35:5-10;
 Исая 41:8-20; Исая 43:1-13,18-21; 
 Исая 45:22-25; Исая 46:3,4,13; 
 Исая 49:8-26; Исая 52:7-12; Исая 54:1-17; 
 Исая 56:6-8; Исая 57:15-18; Исая 59:21; 
 Исая 60:6-21; Исая 61;4-9,10,11; 
 Исая 62:1-12; Исая 65:8-10; 
 Исая 66:15-24; Еремия 3:14-19; 
 Еремия 12:15; Еремия 15:19-21; 

 Еремия 16:14,15,19; Еремия 23:3,4,7,8; 
 Еремия 24:6,7; Еремия 29:14; 
 Еремия 30:3-24; Еремия 32:37-41; 
 Еремия 33:6-18,22; Езекиил 20:34-42; 
 Езекиил 34:11-31; Езекиил 36:8-38; 
 Езекиил 37:1-14; Езекиил 39:6-8,21-29; 
 Даниил 9:27; Осия 1:10,11; Осия 2:15-23; 
 Осия 3:4; Амос 9:11-15; Авдий 1:17-21; 
 Михей 2:12,13; Михей 4:1-4,7; 
 Михей 7:15-20; Софония 3:9-20; 
 Агей 2:7-10; Захария 1:16,17; Захария 2:1-13; 
 Захария 3:1-10; Захария 8:1-23; 
 Захария 9:10-12; Захария 10:3-12; 
 Захария 12:1-14; Захария 13:8,9; 
 Захария 14:1-21; Малахия 4:1-4.

10. Пророчество за вечното Царство на 
мира.
 Исая 9:6; Исая 11:6-9; 
 Езекиил 37:1-14,21-28; 
 Даниил 2:34,35,44,45; 
 Даниил 7:13,14,18,22,27; Осия 2:15-23; 
 Йоил 3:1-21.

11. Месията ще бъде прославен.
 Исая 4:2; Исая 43:21; Исая 44:23; 
 Исая 49:3; Исая 60:21; Исая 61:3; 
 Даниил 7:13,14.

I. Месията в жертвите и 
пиршествата.

01. Жертвоприношението на месо 
Представлява делото на Месията - 
сладък аромат.
  Левит 1:5,13; Левит 2:1,2.
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02. Жертвоприношението сочи към 
Месията - доброволно принос.
 Левит 7:16.

03. Жертвоприношението представлява 
делото на Месията - принос без 
недостатък - непрекъснато всеизгаряне.
 Левит 22:17-21; Числа 28:3,4.

04. Мирното приношение и жертвата на 
благодарността представляват делото на 
Месията.
 Левит 3:1-5,16; Псалми 51:17.

05. Приносът за грях се отнася до делото 
на Месията.
 Левит 4:3-12; Левит 4:27-29.

06. Денят на изкуплението се отнася до 
делото на Месията.
 Левит 16:1-31; Левит 17:11.

07. Приношението на червената юница 
се отнася до делото на Месията.
 Числа 19:2,3,9.

08. Празникът на Пасхата се отнася до 
делото на Месията.
 Изход 12:5-14, 22-24.

09. Празникът на безквасния хляб се 
отнася до делото на Месията.
 Левит 23:6-8.

10. Полюшването на снопа на първите 
зърна се отнася до възкресението на 
Месията.
 Левит 23:9-14.

11. Празникът на първите плодове, 50 дни 
След Пасхата, се отнася до изливането на 
Святия Дух.
    Левит 23:15-21.

12. Празникът на шатрите във връзка с 
делото на Месията.
    Левит 23:33-43.   
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Други стихове в Светите Писания са 
свързани с
идването на Царството на Месията.
С първото идване на Месията
Царството се приближи, но Царството
ще бъде напълно осъществено с Неговото 
второ причастие.
Стиховете, споменати по-долу, се отнасят за 
Царството.
За да спестим място, ние избрахме да не 
споменаваме всички
свързани стихове, но с помощта на цифров 
код
правим препратки към групи от стихове, 
посочени по-долу.
Кодове са #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7.

Бъдещото Царство на 
Месия в онзи ден:

#1 Силата, величието и славата на 
Месийското царство.
 Битие 49:10; Числа 24:17-19; 
 1 Царе 2:10; 2 Царе  7:12-16; 
 Псалми 2:6-12; Псалми 8:2-3; 
 Псалми 21:5; Псалми 45; Псалми 46:6-12; 
 Псалми 47:3,4,8-10; Псалми 48:2-4,9-15;
 Псалми 50:2-6; Псалми 61:7,8;
 Псалми 66:1-5; Псалми 67:2-8; 
 Псалми 68:1-5; Псалми 72:6-20; 
 Псалми 85:2-4,10-14; Псалми 86:9; 
 Псалми 89:1-5,26-29,36,37; Псалми 93:1; 
 Псалми 95:3-7; Псалми 96:1-13; 
 Псалми 97:1,6; Псалми 98:1-9; 
 Псалми 99:1-4; Псалми 110:1-6; 
 Псалми 130:7,8; Псалми 132:11-14; 
 Псалми 138:4,5; Псалми 145:10-13; 
 Псалми 149:1-9; Исая 2:10-22; Исая 9:5,6; 
 Исая 11:2-10; Исая 16:5; Исая 24:19-23; 
 Исая 26:1-4; Исая 32:1-5,13-20; 

 Исая 33:17-24; Исая 35:1-10; 
 Исая 40:5,9-11; Исая 41:18-20; 
 Исая 42:4,13,16; Исая 49:7; 
 Исая 52:1-3,10,13; Исая 63:1-6; 
 Исая 65:13-25; Исая 66:10-17,22-24; 
 Еремия 23:5; 
 Езекиил 40-48; Даниил 2:35,44; 
 Даниил 4:3; Даниил 7:13,14,18,27; 
 Даниил 12:1-3; Йоил 2; 
 Йоил 3; Авдий 1:17-21; Михей 4:13; 
 Авакум 2:14; Софония 2:11; 
 Захария 6:12,13; Захария 9:9-12; 
 Захария 10:11,12; Захария 14:9; 
 Малахия 4:1-6; Матей 6:10; 
 Матей 19:28; Матей 28:18; 
 Лука 1:32,33; Лука 22:29; Йоан 17:24; 
 Йоан 18:36; Деяния 1:6,7; 
 Римляни 8:19-23; Римляни 14:17; 1 
 Коринтяни 15:24,25; Ефесяни 1:10,20; 
 Филипяни 2:9; 1 Солунци 2:12; 
 1 Тимотей 6:15; Евреи 1:8; 
 Евреи 2:5-9; 1 Петрово 1:3-5; 
 Откровение 6:2; Откровение 11:15; 
 Откровение 12:10; Откровение 19:15,16; 
 Откровение 20:1-6.  

#2 Покръстването и избирането на 
Израел.
 Левит 26:40-45; 
 Второзаконие 4:29-31; 
 Второзаконие 30:1-10; 
 Второзаконие 33:28,29; Псалми 47:5; 
 Псалми 69:36,37; Псалми 85:9-14;  
 Псалми 102:14,17,18,22; Псалми 106:5; 
 Псалми 121; Псалми 126; Псалми 130:7,8; 
 Исая 4:2-6; Исая 12:1-6; Исая 14:1-3; 
 Исая 26:1-4; Исая 27:6; Исая 29:18-24; 
 Исая 30:18-26; Исая 40:1,2; 
 Исая 41:8-20; Исая 44:1-8,21-24,26;  
 Исая 45:17,18,22-25; Исая 46:13;  
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 Исая 49:6-26; Исая 51; 
 Исая 54:1-14,17; Исая 55:1-3; 
 Исая 59:16-21; Исая 60:10,15-18,21,22; 
 Исая 61:1-11; Исая 62; 
 Исая 65:8-10; Еремия 3:14-16, 18,19;
 Еремия 23:4-6; Еремия 30:18-24; 
 Еремия 31:1-7,16-40; 
 Еремия 32:38-44; Еремия 33:6-22,26; 
 Еремия 50:4-7,20; Езекиил 16:60-63; 
 Езекиил 34:20-31; 
 Езекиил 36:8-15,26-38; Езекиил 37:1-28; 
 Осия 1:7,11; Осия 2:14-23; Осия 3:5; 
 Осия 14:5,6; Амос 9:11-15; Михей 4:7; 
 Михей 5:2-15; Михей 7:14-20; 
 Софония 3:11-19; Захария 1:12-17; 
 Захария 2:1-5,10,12,13; Захария 3:10;  
 Захария 8:3-7,9-19; 
 Захария 9:10-17; Захария 10:3-7; 
 Захария 12:1-14; Захария 13:1,2,8,9; 
 Захария 14:1-21; Малахия 3:1-6,11,12,16-18;
 Деяния 15:16-18; Римляни 9:27,28; 
 Римляни 11:1-36; Галатяни 3:17; 
 Евреи 8:6-12; Евреи 10:16,17;                         

#3 Завръщането на Израел.
 Второзаконие 30:3-5; Псалми 14:7; 
 Псалми 53:7; Псалми 106:47; 
 Псалми 107:2,3; Псалми 147:2; 
 Исая 10:20-22; Исая 11:11-16; Исая 27:12,13; 
 Исая 35:8-10; Исая 43:5,6; 
 Исая 49:6,12,22; Исая 51:11; 
 Исая 52:8-10; Исая 54:7; Исая 56:8; 
 Исая 60:3-11; Исая 66:20-21; 
 Еремия 3:18,19; Еремия 12:15; 
 Еремия 15:19-21; Еремия 16:14,15; 
 Еремия 23:3,7,8; Еремия 30:3,10,11,17; 
 Еремия 31:8-14,17; Еремия 32:37; 
 Еремия 46:27-28; Еремия 50:19; 
 Езекиил 11:17-20; Езекиил 20:34-44; 
 Езекиил 28:24-26; Езекиил 34:11-14; 

 Езекиил 36:24-27; Езекиил 37:21; 
 Езекиил 39:25-29; Осия 1:11; 
 Осия 14:7-8; Михей 2:12,13; Михей 4:6; 
 Софония 3:18-20; Захария 1:17; 
 Захария 8:7,8; Захария 10:8-10; 
 Йоан 11:52; Ефесяни 1:10.

#4 И езичниците ще дойдат.
 Битие 26:4; Второзаконие 32:43; 
 Псалми 22:28-32; Псалми 72:11,17; 
 Псалми 86:9; Псалми 96:10; 
 Псалми 102:16-23; Псалми 117:1; 
 Исая 2:2-6; Исая 5:26; Исая 11:10,12; 
 Исая 19:16-25; Исая 25:6-12; Исая 26:2; 
 Исая 43:9; Исая 51:5; Исая 55:5; 
 Исая 56:6-7; Исая 60:3-7, 10-14; 
 Исая 62:10; Исая 66:18-23; Еремия 3:17; 
 Еремия 4:2; Еремия 10:6,7; Еремия 16:19; 
 Даниил 7:18,25-27; Михей 4:1-4; 
 Агей 2:6,7;  Захария 2:11;  Софония 3:8-10; 
 Захария 8:3,20-23; Захария 14:16-19; 
 Maleach 1:11; Марко 11:17; Йоан 10:16; 
 Римляни 3:29; Римляни 15:9-12; 
 Галатяни 3:8; Ефесяни 2:11-13; 
 Евреи 2:11-13; 
 Евреи 12:23; Откровение 7:9-12; 
 Откровение 15:4; Откровение 21:24-26; 
 Откровение 22:2.

#5 Завръщането на Месията и 
възкресението от смъртта.
 Псалми 68:22,23; Псалми 71:20; 
 Псалми 126:5,6; Исая 25:8; Исая 26:19; 
 Осия 13:14; Даниил 12:13; Матей 22:32; 
 Матей 24:27-51; Матей 26:64; 
 Марко 13:24-37; Лука 12:37; 
 Лука 14:13-15; Лука 20:34-37; 
 Лука 21:22-36; Лука 22:29; Лука 23:43; 
 Йоан 3:21; Йоан 5:28,29; 
 Йоан 6:39,40; Йоан 8:51; 
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 Йоан 11:25,26; Йоан 12:25,26; Йоан 14:2,3; 
 Йоан 17:24; 
 Деяния 2:6-8; Деяния 23:6-8; 
 Деяния 26:6-8; Римляни 8:17,24; 
 1 Коринтяни 6:14; 1 Коринтяни 15:1-58; 
 2 Коринтяни 4:14,17; Ефесяни 1:10; 
 Филипяни 2:10,11; Филипяни 3:20,21; 
 Колосяни 3:4; 1 Солунци 1:10; 
 1 Солунци 4:14-17; 
 2 Солунци 1:7-10; 
 2 Солунци 2:7,8; 
 2 Тимотей 2:11,12,18; 2 Тимотей 4:8; 
 Евреи 1:13; Евреи 11:13,35; 
 1 Петрово 1:4-9; 1 Петрово 4:13; 
 1 Петрово 5:4; 
 2 Петрово 1:11; 1 Йоаново 3:2; 
 Юда 1:14; Откровение 1:6,7; 
 Откровение 2:26,27; 
 Откровение 3:21; 
 Откровение 5:1-14; 
 Откровение 7:3,4; Откровение 10:7; 
 Откровение 11:15; Откровение 12:10; 
 Откровение 15:3,4; Откровение 20:1-6. 

#6 Денят на Страшния Съд.
 Битие 18:25; Псалми 1:4; Псалми 9:8; 
 Псалми 68:1-5; Псалми 73:20; 
 Псалми 96:11-13; Псалми 98:9; 
 Псалми 122:5; Еклисиаст 12:14; Исая 5:30; 
 Исая 13:1-22; Исая 30:8,27-30; Исая 34:1-4; 
 Исая 66:15,16; Даниил 7:9,10; 
 Даниил 12:1,2; Йоил 2:1,10,11,30-32; 
 Йоил 3:12-16; Михей 1:3,4; Наум 1:5,6; 
 Софония 1:14-18; Малахия 3:5,16-18; 
 Матей 8:11,12; Матей 10:28; 
 Матей 11:21-24; Матей 12:36,41,42; 
 Матей 13:40-43; Матей 19:28; 
 Матей 24:50,51; Матей 25:21,23,31-46; 
 Марко 9:43-48; Лука 10:12-14; Лука 19:27; 
 Лука 20:35,36; Лука 22:30; 

 
 Йоан 5:24-29; Йоан 12:31,32; Деяния 10:42; 
 Деяния 17:31; Деяния 24:15; 
 Римляни 2:5-16; Римляни 14:10-12; 1 
 Коринтяни 3:12-15; 
 1 Коринтяни 4:5; 1 Коринтяни 6:1-3; 
 2 Коринтяни 5:10; Колосяни 3:6; 
 2 Тимотей 4:1; Евреи 6:2; 
 2 Петрово 2:9; 2 Петрово 3:7; 
 1 Йоаново 4:17; Юда 1:6,13-15; 
 Откровение 2:11; 
 Откровение 3:4,5; 
 Откровение 6:12-17; Откровение 11:18,19; 
 Откровение 14:1-11; Откровение 17:14-16; 
 Откровение 19; Откровение 20:10-15;  

#7 Новото небе и новата земя.
 Псалми 48:8; Исая 60:18-20; 
 Исая 65:17-19; Исая 66:22-24; 
 Матей 8:11; Матей 24:35; 
 1 Коринтяни 15:24,25; Галатяни 4:26; 
 Евреи 10:12,13; Евреи 11:10; 
 Евреи 12:22-28; 2 Петрово 3:7-13; 
 Откровение 3:12,21; Откровение 16:20; 
 Откровение 21, 22. 
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C01 Раждането на Месията е пророкувано.

БИТИЕ 3:15 Ще поставя и вражда 
между тебе и жената и между 
твоето потомство и нейното 
потомство; то ще ти нарани 
главата, а ти ще му нараниш 
петата.

ЧИСЛА 21:8 И Господ рече на Моисея: 
Направи си една горителна змия, и тури 
я на висока върлина; и всеки ухапан, като 
погледне на нея, ще остане жив.

9 И тъй, Моисей направи медна змия 
и я тури на най-високата върлина; и 
когато змия ухапеше някого, той, като 
погледнеше на медната змия, оставаше 
жив.

ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи той 
да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще 
види потомството, ще продължи дните 
Си, И това, в което Господ благоволи, ще 
успее в ръката Му.

МАТЕЙ 27:50 А Исус, като извика пак 
със силен глас, издъхна.

51 И, ето, завесата на храма се раздра на 
две от горе до долу, земята се разтресе, 
скалите се разпукаха,

МАТЕЙ 28:5 А ангелът проговори, като 
каза на жените: Вие не се бойте, защото 
зная, че търсите разпнатия Исус.

6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и 
рече: дойдете и вижте мястото, гдето е 
лежал Господ.

ЛУКА 2:10 Но ангелът им рече: Не 

бойте се, защото, ето, благовестявам ви 
голяма радост, която ще бъде за всичките 
люде.

11 Защото днес ви се роди в Давидовия град 
Спасител, Който е Христос Господ.

ЙОАН 3:14 И както Моисей издигна 
змията в пустинята, така трябва да бъде 
издигнат Човешкият Син,

ГАЛАТЯНИ 3:19 Тогава, защо се даде 
закона? Прибави се с цел да се изявяват 
престъпленията, докле да дойде 
Потомъкът, на Когото биде дадено 
обещанието; и беше прогласен от ангели 
чрез един ходатай.

ГАЛАТЯНИ 4:4 а когато се изпълни 
времето, Бог изпрати Сина Си, Който се 
роди от жена, роди се и под закона,

5 за да изкупи ония, които бяха под закона, 
та да получим осиновението.

ЕВРЕИ 2:14 И тъй, 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, сиреч, дявола,

ОТКРОВЕНИЕ 12:9 И свален биде 
големият змей, оная старовременна змия 
която се нарича дявол и сатана, който 
мами цялата вселена; свален биде на 
земята, свалени бидоха и ангелите му 
заедно с него.

ОТКРОВЕНИЕ 20:10 И дяволът, който 
ги мамеше, биде хвърлен в огненото 
жупелно езеро, гдето са и звярът и 
лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем 
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и нощем до вечни векове.

Вижте още: Числа 21:6,7; Марко 16:18; Лука 10:19; Деяния 
28:3-6.

E09 Справедливостта на Месията.

БИТИЕ 3:21 И Господ Бог направи 
кожени дрехи на Адама и на жена му и 
ги облече.

БИТИЕ 3:7 Тогава се отвориха очите 
и на двамата и те познаха, че бяха голи; и 
съшиха смокинови листа та си направиха 
препаски.

ИСАЯ 61:10 Ще се развеселя премного 
в Господа, Душата ми ще се зарадва в моя 
Бог; Защото Той ме облече с одежди на 
спасение, Загърна ме с мантия на правда 
Като младоженец украсен, подобно на 
първосвещеник, с венец, И като невеста 
накитена с украшенията си.

ОТКРОВЕНИЕ 4:4 И около престола 
имаше двадесет и четири престола, и 
видях, че на престолите седяха двадесет и 
четири старци, облечени в бели дрехи, и 
на главите им златни корони.

ОТКРОВЕНИЕ 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

10 и викаха с висок глас, казвайки: 
Спасение на нашия Бог, Който седи на 
престола и на Агнето!

11 И всичките ангели стояха около престола 
и около старците и четирите живи 
същества; и паднаха на лицето си пред 
престола, та се поклониха Богу, казвайки:

12 Амин! благословение, слава и 
премъдрост, благодарение и почит, сила 
и могъщество на нашия Бог до вечни 
векове. Амин.

13 Тогава един от старците проговори, като 
ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои 
са? и откъде са дошли?

14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А 
той ми каза: Това са ония, които идат от 
голямата скръб; и са опрали дрехите си, 
и са ги избелили в кръвта на Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 21:2 Видях и светия 
град, новия Ерусалим, да слиза из небето 
от Бога, приготвен като невеста украсена 
за мъжа си.

Вижте още: Псалми 132:9,16; Исая 52:1; Езекиил 16:8-18.

A01 Месията е потомък на Авраам.

БИТИЕ 9:26 Рече още: Благословен 
Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му 
бъде слуга.

27 Бог да разшири Яфета. И да се засели 
в шатрите на Сима; И Ханаан да им 
бъде слуга.

ЛУКА 3:23 И сам Исус беше на 
около тридесет години, когато почна да 
поучава, и, както мислеха, беше син на 
Иосифа; който бе син Илиев.

ЛУКА 3:24-33

ЛУКА 3:34 Юда, Яковов; Яков, 
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Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, 
Таров; Тара, Нахоров;

35 Нахор, Сеарухов; Серух, Рагавов; Рагав, 
Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов;

36 Сала, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; 
Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, 
Ламехов;

   
Вижте още: Исая 11:10; Римляни 9:5; Римляни 15:12; 

Ефесяни 2:19; Ефесяни 3:6.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

БИТИЕ 12:3 Ще благословя ония, 
които те благославят, а ще прокълна 
всеки, който те кълне; и в тебе ще се 
благославят всички земни племена.

ДЕЯНИЯ 3:25 Вие сте потомци на 
пророците, и наследници на завета, 
който Бог направи с бащите ви, когато 
каза на Авраама: “В твоето потомство ще 
се благославят всички земни племена”.

26 Бог, като възкреси Служителя Си, първо 
до вас Го изпрати, за да ви благослови, 
като отвръща всеки от вас от нечестието 
ви.

Вижте още: Псалми 72:17; Римляни 4:11; Галатяни 
3:8,16,28; Колосяни 3:11; Откровение 7:9.

D03 Службата на Месията като Свещеник.

БИТИЕ 14:18 Така и Салимският цар 
Мелхиседек, който беше свещеник на 
Всевишния Бог, изнесе хляб и вино

МАТЕЙ 26:26 И когато ядяха, Исус взе 
хляб, благослови, и го разчупи и като 
го даваше на учениците, рече: Вземете 
яжте; това е Моето тяло.

27 Взе и чашата, и, като благодари, даде им, 
и рече: Пийте от нея всички!

28 Защото това е Моята кръв на [новия] 
завет, която се пролива за прощаване на 
греховете.

29 Но казвам ви, че отсега няма вече да пия 
от тоя плод на лозата, до оня ден, когато 
ще го пия с вас нов в царството на Отца 
Си.

ЕВРЕИ 6:20 гдето Исус като предтеча 
влезе за нас, и стана първосвещеник до 
века според Мелхиседековия чин.

ЕВРЕИ 7:1 Защото тоя Мелхиседек, 
салимски цар, свещеник на Всевишния 
Бог, Който срещна Авраама, когато се 
връщаше от поражението на царете и го 
благослови,

2 комуто Авраам отдели и десетък от 
всичката плячка - тоя, който е първо, по 
значението на името му, цар на правда, а 
после и салимски цар, цар на мир,

Вижте още: Псалми 110:4; Евреи 5:6,10; Евреи 7:1-3.

A01 Месията е потомък на Авраам.

БИТИЕ 17:7 И ще утвърдя завета 
Си между Мене и тебе и потомците 
ти след тебе през всичките им 
поколения за вечен завет, че ще бъда 
Бог на тебе и на потомството ти след 
тебе.

8 На тебе и на потомството ти след тебе 
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ще дам за вечно притежание земята, в 
която си пришелец, цялата Ханаанска 
земя; и ще им бъда Бог.

19 Но Бог каза: Не, а жена ти Сара ще ти 
роди син, и ще го наречеш Исаак; и 
с него ще утвърдя завета Си за вечен 
завет, който ще бъде и за потомството 
му след него.

21 Но завета Си ще утвърдя с Исаака, 
когото Сара ще ти роди до година по 
това време.

БИТИЕ 21:12 Но Бог каза на Авраама: 
Да не ти се види тежко за момчето 
и за слугинята ти; относно всичко, 
което ти рече Сара, послушай думите 
й, защото по Исаака ще се наименува 
твоето потомство.

РИМЛЯНИ 9:6 Обаче, не че е пропаднало 
Божието слово; защото не всички ония са 
Израил, които са от Израиля;

7 нито са всички чада, понеже са 
Авраамово потомство; но “в Исаака”, каза 
Бог, “ще се наименува твоето потомство”.

8 Значи, не чадата, родени по плът, са 
Божии чада; но чадата, родени според 
обещанието се считат за потомство.

9 Защото това беше нещо обещано, понеже 
каза: “Ще дойда по това време, и Сара ще 
има син”.

Вижте още: Битие 21:2,3,6; Галатяни 4:28-31.

B02 Месията е Божият Агнец.

БИТИЕ 22:8 И Авраам каза: Синко, 

Бог ще си промисли агнето за 
всеизгаряне. И двамата вървяха 
заедно.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

Вижте още: Йоан 1:36; 1 Петрово 1:19,20; Откровение 
5:6,12; Откровение 7:9,13,14.

A01 Месията е потомък на Авраам.
E22 Трудът на Месията ще бъде 

благословен.

БИТИЕ 22:17 ще те благословя 
премного и ще умножа и преумножа 
потомството ти като небесните звезди 
и като пясъка на морския бряг; и 
потомството ти ще завладее портата 
на неприятелите си;

18 в твоето потомство ще се благословят 
всичките народи на земята, защото си 
послушал гласа Ми.

ЙОАН 8:56 Баща ви Авраам се 
възхищаваше, че щеше да види Моя ден; 
и видя го и се зарадва.

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

23 и всяка душа, която не би послушала тоя 
Пророк, ще бъде изтребена из людете”.

24 И всичките пророци от Самуила и 
насетне, колцината са говорили, и те са 
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известили за тия дни.
25 Вие сте потомци на пророците, и 

наследници на завета, който Бог направи 
с бащите ви, когато каза на Авраама: 
“В твоето потомство ще се благославят 
всички земни племена”.

26 Бог, като възкреси Служителя Си, първо 
до вас Го изпрати, за да ви благослови, 
като отвръща всеки от вас от нечестието 
ви.

РИМЛЯНИ 4:17 (както е писано: 
“Направих те отец на много народи”), 
пред Бога, Когото повярва, Който 
съживява мъртвите, и повиква в 
действително съществуване онова, което 
не съществува.

18 Авраам, надявайки се без да има 
причина за надежда, повярва, за да стане 
отец на много народи, според реченото: 
“Толкова ще бъде твоето потомство”.

2 КОРИНТЯНИ 1:20 понеже в Него е 
Да за всичките Божии обещания, колкото 
много и да са; за това и чрез Него е Амин, 
за Божията слава чрез нас.

ГАЛАТЯНИ 3:16 А обещанията се изрекоха 
на Авраама и на неговия потомък. Не 
казва: “и на потомците”, като на мнозина, 
но като за един: “и на твоя потомък”, 
Който е Христос.

17 И това казвам, че завет, предварително 
потвърден, от Бога, не може да бъде 
развален от закона, станал четиристотин 
и тридесет години по-после, така щото 
да се унищожи обещанието.

18 Защото, ако наследството е чрез закона, 
не е вече чрез обещание; но Бог го 
подари на Авраама с обещание.

ГАЛАТЯНИ 3:29 И ако сте Христови, то сте 
Авраамово потомство, наследници по 
обещание.

Вижте още: Битие 12:2,3; Битие 13:16; Битие 15:1,5,6; 
Битие 17:1,6,7; Битие 18:18; Битие 22:3,10; Битие 

26:4,5; Битие 27:28,29; Битие 28:3,14; Битие 49:25,26; 
Второзаконие 1:10; Второзаконие 28:2; Псалми 2:8; 
Псалми 72:8,9,17; Еремия 7:23; Еремия 33:22; Даниил 
2:44,45; Лука 1:68-75; Ефесяни 1:3; Откровение 11:15.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

БИТИЕ 26:3 остани в тая земя и Аз ще 
бъда с тебе и ще те благословя, защото 
на тебе и на потомството ти ще дам 
всички тия земи, в утвърждение на 
клетвата, с която се заклех на баща ти 
Авраама;

4 и ще умножа потомството ти като 
небесните звезди, и ще дам на 
потомството ти всички тия земи; и в 
твоето потомство ще се благославят 
всичките народи на земята;

ЕВРЕИ 6:17 така и Бог, като искаше 
да покаже по-пълно на наследниците 
на обещанието, че намерението Му е 
неизменимо, си послужи с клетва,

ЕВРЕИ 11:9 С вяра се засели в 
обещаната земя като в чужда, и 
живееше в шатри, както и Исаак и Яков, 
наследниците заедно с него на същото 
обещание.

ЕВРЕИ 11:13 Всички тия умряха 
във вяра, тъй като не бяха получили 
изпълнението на обещанията; но ги 
видяха и поздравиха отдалеч, като 
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изповядаха, че са чужденци и пришелци 
на земята.

14 А ония, които говорят така, явно 
показват, че търсят свое отечество;

15 и ако наистина, така говорейки, са имали 
в ума си онова отечество, от което бяха 
излезли, намерили биха случай да се 
върнат.

16 Но на дело желаят едно по-добро 
отечество, сиреч, небесното; затова Бог 
не се срамува от тях да се нарече техен 
Бог, защото им е приготвил град.

Вижте още: Битие 12:1-3; Битие 13:15-17; Битие 15:18; 
Битие 17:8; Битие 22:16-18; Псалми 32:8; Псалми 39:12; 

Исая 43:2,5.

A01 Месията е потомък на Авраам.
B23 Благодатта на Бог и на Месията.
E22 Трудът на Месията ще бъде 

благословен.

БИТИЕ 28:14 Твоето потомство ще 
бъде многочислено, като земния 
пясък; ти ще се разшириш към запад 
и към изток, към север и към юг; и 
чрез тебе и чрез твоето потомство ще 
се благословят всички племена на 
земята.

ДЕЯНИЯ 3:25 Вие сте потомци на 
пророците, и наследници на завета, 
който Бог направи с бащите ви, когато 
каза на Авраама: “В твоето потомство ще 
се благославят всички земни племена”.

26 Бог, като възкреси Служителя Си, първо 
до вас Го изпрати, за да ви благослови, 
като отвръща всеки от вас от нечестието 
ви.

ГАЛАТЯНИ 3:8 и писанието, като 
предвидя, че Бог чрез вяра щеше 
да оправдае езичниците, изяви 
предварително благовестието на 
Авраама, казвайки: “В тебе ще се 
благославят всичките народи”.

ГАЛАТЯНИ 3:16 А обещанията се изрекоха 
на Авраама и на неговия потомък. Не 
казва: “и на потомците”, като на мнозина, 
но като за един: “и на твоя потомък”, 
Който е Христос.

Вижте още: Битие 12:3; Битие 18:17,18; Битие 22:18; 
Битие 26:4; Псалми 72:17.

A02 Месията е потомък на Юда.
D04 Службата на Месията като Цар.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

БИТИЕ 49:8 Юдо, тебе ще похвалят 
братята ти; Ръката ти ще бъде на врата 
на неприятелите ти; Синовете на 
баща ти ще ти се кланят.

9 Млад лъв е Юда; От плячка, сине 
мой, си се въздигнал; Легнал и 
разпрострял се е като лъв И като 
лъвица; кой ще го възбуди?

10 Не ще липсва скиптър от Юда, Нито 
управителев жезъл отсред нозете 
му, Докле дойде Сило {Т.е., Мирний.}; 
И нему ще се покоряват племената.

11 Като връзва за лозата оселчето си И за 
отборната лоза жребчето на ослицата 
си, Ще опере с вино дрехата си, И с 
кръвта на гроздето облеклото си.

12 Очите му ще червенеят от вино. И 
зъбите му ще белеят от мляко.
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ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

 
МАТЕЙ 1:1 Родословието на Исуса 

Христа, син на Давида, син на Авраама.
2 Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; 

Яков роди Юда и братята му;
3 Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес 

роди Есрона; Есрон роди Арама;
4 Арам роди Аминадава; Аминадав роди 

Наасона; Наасон роди Салмона;
5 Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди 

Овида от Рут; Овид роди Есея;
6 а Есей роди цар Давида. Давид роди 

Соломона от Уриевата жена;
7 Соломон роди Ровоама; Ровоам роди 

Авия; Авия роди Аса;
8 Аса роди Иосафата; Иосафат роди 

Иорама; Иорам роди Озия;
9 Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; 

Ахаз роди Езекия;
10 Езекия роди Манасия; Манасия роди 

Амона; Амон роди Иосия;
11 а Иосия роди Ехония и братята му във 

времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон, 

Ехония роди Салатиила; Салатиил роди 
Зоровавела;

13 Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди 
Елиакима; Елиаким роди Азора;

14 Азор роди Садока; Садок роди Ахима; 
Ахим роди Елиуда;

15 Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди 
Матана; Матан роди Якова;

16 а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, 
от която се роди Исус, Който се нарича 
Христос { Помазаник, или, Месия.}.

17 И така, всичките родове от Авраама 
до Давида са четиринадесет; от 
Давида до преселението във Вавилон, 
четиринадесет рода; и от преселението 
във Вавилон до Христа, четиринадесет 
рода.

ЕВРЕИ 7:14 Защото е известно, че 
нашият Господ произлезе от Юдовото 
племе, относно което племе Моисей не 
каза нищо за свещеници.

ОТКРОВЕНИЕ 5:5 Но един от 
старците ми каза: “Недей плака: ето 
лъвът, който е от Юдовото племе, който 
е Давидовият корен, превъзмогна, за да 
разгъне книгата и да разпечата нейните 
седем печата.”

Вижте още: Битие 29:35; Числа 24:17; Второзаконие 
33:7; 2 Царе 22:41; 1 Летописи 5:2; Псалми 60:6; Псалми 

72:8-11; Исая 9:6; Исая 11:1-5; Исая 42:1-4; Исая 49:6,7,22,23; 
Исая 55:4,5; Исая 60:1-5; Исая 63:1-3; Еремия 23:5,6; Еремия 

30:21; Осия 5:14; Осия 11:12; Агей 2:7; Матей 17:5; Матей 
21:9; Лука 2:30-32; Римляни 15:12; 1 Коринтяни 15:24,25; 

Откровение 11:15; Откровение 20.

БИТИЕ



38

B13 Властта на Месията.

ИЗХОД 3:6 Рече още: Аз съм Бог на 
баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, 
и Бог Яковов. А Моисей затули лицето 
си, защото се боеше да погледне към 
Бога.

МАТЕЙ 22:31 А за възкресението на 
мъртвите, не сте ли чели онова, което 
Бог ви говори, като казва:

32 “Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог 
Яковов?” Той не е Бог на мъртвите, а на 
живите.

33 И множеството, като чу това, чудеха се на 
учението Му.

ЛУКА 20:37 А че мъртвите биват 
възкресени, това и Моисей показа в 
мястото дето писа за къпината, когато 
нарече Господа “Бог Авраамов, Бог 
Исааков и Бог Яковов”.

38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на 
живите; защото за Него всички са живи.

Вижте още: Битие 17:7,8; Битие 28:13; Битие 32:9; Изход 
3:14,15; Изход 4:5; 3 Царе 18:36; Марко 12:26; Деяния 7:32; 

Евреи 12:21; Откровение 1:17.

B19 Тайнството на Месията.

ИЗХОД 3:14 И Бог рече на Моисея: 
Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така 
ще кажеш на израилтяните, Оня, 
Който съм, ме изпрати при вас.

МАТЕЙ 22:32 “Аз съм Бог Авраамов, Бог 
Исааков и Бог Яковов?” Той не е Бог на 
мъртвите, а на живите.

ЛУКА 9:20 Тогава им каза: А според, 

както вие мислите, Кой съм Аз? Петър в 
отговор рече: Божият Христос.

ЙОАН 6:35 Исус им рече: Аз съм 
хлябът на живота; който дойде при Мене 
никак няма да огладнее, и който вярва в 
Мене никак няма да ожаднее.

ЙОАН 8:58 Исус им рече: Истина, 
истина ви казвам, преди да се е родил 
Авраам, Аз съм.

ЙОАН 11:25 Исус й рече: Аз съм 
възкресението и живота; който вярва в 
Мене, ако и да умре, ще живее;

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

ОТКРОВЕНИЕ 1:8 Аз съм Алфа 
и Омега, казва Господ Бог, Който е, и 
Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Вижте още: Псалми 90:2; Притчи 30:4; Исая 44:6; 
Матей 13:11; Йоан 8:12; Йоан 10:9,14; Йоан 14:6; Йоан 15:1; 

Откровение 1:4,17; Откровение 4:8.

B02 Месията е Божият Агнец.
I08 Празникът на Пасхата се отнася до 

делото на Месията.

ИЗХОД 12:5 Агнето или ярето 
ви нека бъде без недостатък, 
едногодишно мъжко; от овците или 
от козите да го вземете.

6 И да го пазите до четиринадесетия 
ден от същия месец; тогава цялото 
общество на израилтяните, събрани в 
домовете си да го заколят привечер.

7 После нека вземат от кръвта и турят 
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на двата стълба и на горния праг на 
вратата на къщите, гдето ще го ядат.

8 През същата нощ нека ядат месото, 
печено на огън; с безквасен хляб и с 
горчиви треви да го ядат.

9 Да не ядете от него сурово нито 
варено във вода, но изпечено на огън, 
с главата му, краката му и дреболиите 
му.

10 И да не оставите нищо от него до 
утринта; ако остане нещо до утринта, 
изгорете го в огън.

11 И така да го ядете: препасани през 
кръста си, с обущата на нозете 
си и тоягите в ръцете си; и да го 
ядете набързо, понеже е време на 
Господното минаване.

12 Защото в оная нощ ще мина през 
Египетската земя, и ще поразя всяко 
първородно в Египетската земя, и 
човек и животно; и ще извърша съдби 
против всичките египетски богове; Аз 
съм Иеова.

13 И кръвта на къщите, гдето сте, ще 
ви служи за белег, така че, като видя 
кръвта, ще ви отмина, и когато поразя 
Египетската земя, няма да нападне 
върху вас погубителна язва.

14 Оня ден ще ви бъде за спомен, и ще го 
пазите като празник на Господа във 
всичките си поколения; вечен закон 
ще ви бъде, да го празнувате.

22 После да вземете китка от исоп и да я 
потопите в кръвта, която ще приемете 
в леген, и с кръвта, що е в легена, да 
ударите по горния праг и двата стълба 
на къщната врата; и никой от вас 
да не излезе из къщната си врата до 
утринта.

23 Защото Господ ще мине, за да порази 
египтяните, а когато види кръвта 
на горния праг и на двата стълба на 
вратата, Господ ще отмине вратата, и 
не ще остави погубителят да влезе в 
къщите ви, за да ви порази.

24 И ще пазите това като вечен закон за 
себе си и за синовете си.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

1 КОРИНТЯНИ 5:7 Очистете стария 
квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като 
сте безквасни; защото и нашата пасха, 
Христос, биде заклан [за нас].

ЕФЕСЯНИ 1:7 в Когото имаме 
изкуплението си чрез кръвта Му, 
прощението на прегрешенията ни, 
според богатството на Неговата благодат,

ЕВРЕИ 9:11 А понеже Христос дойде 
като първосвещеник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата 
и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, сиреч, не от настоящето 
творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и 
пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването 
на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който 
чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
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недостатък на Бога, ще очисти съвестта 
ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог!

ЕВРЕИ 10:29 тогава колко по-тежко 
наказание, мислите, ще заслужи оня, 
който е потъпкал Божия Син, и е счел за 
просто нещо проляната при завета кръв, 
с която е осветен, и е оскърбил Духа на 
благодатта?

ЕВРЕИ 11:28 С вяра установи пасхата 
и поръсването с кръвта, за да се не 
допре до тях този, който погубваше 
първородните.

1 ПЕТРОВО 1:18 като знаете, че не с тленни 
неща - сребро или злато - сте изкупени 
от суетния живот, предаден вам от 
бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и пречист,

Вижте още: Изход 12:7; Левит 23:4,5; Числа 19:18; 
Псалми 51:5; Матей 26:17-19,30; Марко 14:12-16; Йоан 1:36; 
Евреи 9:7,19; Евреи 10:14; Евреи 12:24; Откровение 5:6-13; 

Откровение 21:22,23.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ИЗХОД 12:46 В една къща да се изяде; 
от месото да не изнасяте вън от къщи 
и кост от нея да не строшите.

ЙОАН 19:36 Защото това стана, за да се 
изпълни написаното: “Кост Негова няма 
да се строши”;

Вижте още: Числа 9:12; Псалми 34:20; Йоан 19:33.

B22 Добротата на Бог и на Месията.

ИЗХОД 15:1 Тогава запяха Моисей и 
израилтяните тая песен Господу, като 
говориха с тия думи: - Ще пея Господу, 
защото славно възтържествува; Коня 
и ездача му хвърли в морето.

2 Господ е сила моя, песен моя. И стана 
ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го 
прославя, Бащиният ми Бог, и ще Го 
превъзвиша.

ОТКРОВЕНИЕ 15:3 И пееха песента 
на Божия слуга Моисея и песента на 
Агнето, казвайки: Велики и чудесни са 
Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пътища, 
Царю на вековете.

Вижте още: Псалми 22:3; Псалми 132:5; Исая 66:1; Деяния 
4:12; Ефесяни 2:21,22; Откровение 5:9-14; Откровение 19:1.

A08 Имената и названията на Месията.
B16 Силата и мощта на Месията.

ИЗХОД 17:6 Ето, Аз ще застана 
пред тебе там на канарата в Хорив; 
а ти удари канарата, и ще потече 
вода из нея, за да пият людете. И 
Моисей стори така пред очите на 
Израилевите старейшини.

1 КОРИНТЯНИ 10:1 Защото, братя, 
желая да знаете, че, макар да са били 
бащите ни всички под облака, и всички 
да са минали през морето,

2 и в облака и в морето всички да са били 
кръстени от Моисея,

3 и всички да са яли от същата духовна 
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храна,
4 и всички да са пили от същото духовно 

питие, (защото пиеха от една духовна 
канара, която ги придружаваше; и тая 
канара бе Христос),

Вижте още: Йоан 4:10,14; Йоан 7:37; Откровение 22:17.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.

ИЗХОД 23:20 Ето, изпращам ангел 
пред тебе да те пази по пътя и да 
те заведе на мястото, което съм ти 
приготвил.

21 Внимавайте на него и слушайте гласа 
му; не го предизвиквайте, защото той 
няма да прости престъпленията ви; 
понеже Моето Име е в него.

МАЛАХИЯ 3:1 Ето, Аз изпращам 
вестителя Си, Който ще устрои пътя 
пред Мене; И Господ, Когото търсите, 
Неочаквано ще дойде в храма Си, Да! 
Ангелът на завета, когото вие желаете; 
Ето, иде, казва Господ на Силите,

МАТЕЙ 17:5 А когато той още 
говореше, ето, светъл облак ги засени; 
и ето из облака глас, който каза: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение, Него слушайте.

ЙОАН 10:30 Аз и Отец едно сме.

ЙОАН 10:36 то на Този, Когото Бог 
освети и прати на света, казвате ли, 
богохулствуваш, защото рекох, Аз съм 
Божий Син?

37 Ако не върша делата на Отца Си, недейте 

Ми вярва;
38 но ако ги върша, то, макар да не вярвате 

на Мене, вярвайте на делата, за да 
познаете и разберете, че Отец е в Мене, и 
Аз в Отца.

ЙОАН 17:6 Изявих името Ти на 
човеците, които Ми даде от света. Те бяха 
Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха 
Твоето слово.

ЙОАН 17:26 И явих им Твоето име, 
и ще явя, та любовта, с която си Ме 
възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

Вижте още: Битие 48:16; Изход 3:2-6; Изход 14:19; Изход 
32:34; Изход 33:2,14,15; Числа 20:16; Исус Навин 5:13,14; 

Псалми 2:12; Исая 9:6; Исая 42:8; Исая 63:9; Йоан 10:30,38; 
Йоан 12:28; Йоан 14:9,10; Колосяни 2:9; Евреи 3:10,11,16; 

Евреи 10:26-29; Евреи 12:25; Откровение 1:8.

E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
     
ИЗХОД 25:8 И да Ми направят 

светилище, за да обитавам между тях.
9 По всичко, което ти показвам - образа 

на скинията и образа на всичките 
й принадлежности, - така да я 
направите.

22 Там ще се срещам с тебе; и отгоре на 
умилостивилището, измежду двата 
херувима, които са върху ковчега 
с плочите на свидетелството, ще 
говоря с тебе за всичко, което ще ти 
заповядам за израилтяните.

ЛУКА 7:16 И страх обзе всички, и 
славеха Бога, казвайки: Велик пророк се 
издигна между нас; и Бог посети Своите 
люде.
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ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ДЕЯНИЯ 7:44 Скинията на 
свидетелството беше с бащите ни в 
пустинята, според както заповяда Оня, 
Който каза на Моисея да я направи по 
образа, който бе видял;

45 която нашите бащи по реда си приеха и 
внесоха с Исуса Навиева във владенията 
на народите, които Бог изгони пред 
нашите бащи; и така стоеше до дните на 
Давида,

46 който придоби Божието благоволение, 
и поиска да намери обиталище за 
Якововия Бог.

47 А Соломон му построи дом.
48 Но Всевишният не обитава в 

ръкотворени храмове, както казва 
пророка:

49 “Небето ми е престол, А земята е Мое 
подножие; Какъв дом ще построите за 
Мене? Казва Господ, Или какво е мястото 
за Моя покой?

ЕВРЕИ 9:2 Защото беше приготвена 
скиния, в първата част на която 
бяха светилникът, трапезата и 
присътствените хлябове; която част се 
казва светото място;

3 а зад втората завеса беше оная част от 
скинията, която се казваше пресветото 
място,

4 гдето бяха златната кадилница и 
ковчегът на завета, отвсякъде обкован 
със злато, в който бяха златната стомна, 
съдържаща манната, Аароновият жезъл, 
който процъфтя, и плочите на завета;

5 и над него бяха херувимите на 
Божията слава, които осеняваха 
умилостивилището; за които не е сега 
време да говорим подробно.

ЕВРЕИ 9:11 А понеже Христос дойде 
като първосвещеник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата 
и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, сиреч, не от настоящето 
творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: Битие 18:33; Изход 15:2; Изход 20:24; Изход 
29:42,43; Изход 30:6; Изход 31:18; Изход 36:2; Левит 4:6; 
Левит 16:2; Числа 7:89; Второзаконие 5:26-31; Псалми 
80:1; Исая 12:6; Исая 37:16; Захария 2:10; Захария 8:3; 2 

Коринтяни 6:16; Евреи 8:5; Евреи 9:9.

D03 Службата на Месията като Свещеник.

ИЗХОД 28:12 И да туриш тия два 
камъка на презрамките на ефода, 
камъни за спомен на израилтяните; и 
Аарон ще носи имената им за спомен 
пред Господа на двете си рамена.

ЕВРЕИ 7:24 но Той, понеже пребъдва 
вечно, има свещенство, което не 
преминава на другиго.

25 Затова и може съвършено да спасява 
тия, които дохождат при Бога чрез Него, 

 ИЗХОД



43

понеже всякога живее да ходатайства за 
тях.

26 Защото такъв първосвещеник ни 
трябваше: свет, невинен, непорочен, 
отделен от грешните и възвисен по-горе 
от небесата;

27 Който няма нужда всеки ден, като ония 
първосвещеници, да принася жертви 
първо за своите грехове, после за 
греховете на людете; защото стори това 
веднъж за винаги, като принесе Себе Си.

28 Защото законът поставя за 
първосвещеници немощни човеци; 
а думите на клетвата, която беше 
подир закона, поставят Сина, Който е 
усъвършенствуван за винаги.

Вижте още: Захария 6:13; Лука 1:54,72.

D03 Службата на Месията като Свещеник.

ИЗХОД 28:29 Така Аарон, когато влиза 
в светото място, ще носи, винаги 
имената на синовете на Израиля 
върху съдебния нагръдник на сърцето 
си, за спомен пред Господа.

ЕВРЕИ 8:6 но на дело Христос 
е получил служение толкоз по-
превъзходно, колкото и завета, на 
който Той е ходатай, е по-превъзходен, 
като узаконен върху по-превъзходни 
обещания.

ЕВРЕИ 9:24 Защото Христос влезе 
не в ръкотворено светилище, образ на 
истинското, но в самите небеса, да се яви 
вече пред Божието лице за нас;

D03 Службата на Месията като Свещеник.

ИЗХОД 28:36 Да направиш и плочица 
от чисто злато, на която да изрежеш, 
както се изрязва печат, Свет Господу.

ЕФЕСЯНИ 5:27 за да я представи на Себе 
Си църква славна, без петно, или бръчка, 
или друго такова нещо, но да бъде света и 
непорочна.

Вижте още: Изход 39:30; Левит 8:9; Левит 10:3; Захария 
14:20.

D03 Службата на Месията като Свещеник.

ИЗХОД 28:37 Да я туриш на син 
ширит, за да бъде на митрата; в 
предната страна на митрата да бъде;

38 така да бъде на Аароновото чело, 
когато носи Аарон нечестието на 
светите неща, които израилтяните 
ще посвещават във всичките си свети 
приноси; тя да бъде винаги на челото 
му, за да бъдат те приемани пред 
Господа.

ЕВРЕИ 4:14 И тъй, като имаме велик 
Първосвещеник Исуса, Божия Син, 
Който е преминал до най-високите 
небеса, нека държим това, което сме 
изповядали.

Вижте още: Левит 1:4; Левит 22:27; Левит 23:11; Исая 
53:6,11,12; Захария 3:1-5; Захария 14:20; Йоан 1:29; 2 

Коринтяни 5:21; Евреи 9:28; 1 Петрово 2:5,24; 1 Петрово 
3:18.
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E18 Бог ще обитава сред Своите хора.

ИЗХОД 29:45 И ще обитавам между 
израилтяните и ще им бъда Бог;

46 и те ще познаят, че Аз съм Иеова 
техният Бог, Който ги изведох из 
Египетската земя, за да обитавам 
между тях. Аз съм Иеова техният Бог.

ИЗХОД 25:8 И да Ми направят 
светилище, за да обитавам между тях.

ИЗХОД 40:34 Тогава облакът покри 
шатъра за срещане, и Господната слава 
изпълни скинията.

ЗАХАРИЯ 2:10 Пей и радвай се, Сионова 
дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще 
обитавам всред тебе, казва Господ.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 14:17 Духът на истината, когото 
светът не може да приеме, защото го не 
вижда нито го познава. Вие го познавате, 
защото той пребъдва във вас, и във вас 
ще бъде.

20 В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца 
Си, и вие в Мене, и Аз във вас.

23 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби 
някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми 
ще го възлюби, и Ние ще дойдем при 
него и ще направим обиталище у него.

2 КОРИНТЯНИ 6:16 и какво 

споразумение има Божият храм с 
идолите? Защото ние сме храм на живия 
Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между 
тях и между тях ще ходя; и ще им бъда 
Бог, и те ще Ми бъдат люде”.

ЕФЕСЯНИ 2:22 в който и вие се вграждате 
заедно в Духа за Божие обиталище.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: Левит 26:12; Числа 9:15; Второзаконие 18:15; 3 
Царе 8:10,11; 2 Летописи 7:1-3.

B23 Благодатта на Бог и на Месията.

ИЗХОД 33:19 А Господ му каза: Аз ще 
сторя да мине пред тебе всичката 
Моя благост, и ще проглася пред тебе 
Името Иеова; и ще покажа милост 
към когото ще покажа, и ще пожаля 
когото ще пожаля.

РИМЛЯНИ 9:15 Защото казва на Моисея: 
“Ще покажа милост, към когото ще 
покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля”.

16 И тъй, не зависи от този, който иска, 
нито от този, който тича, но от Бога, 
Който показва милост.

17 Защото писанието казва на Фараона: 
“Именно за това те издигнах, за да 
покажа в тебе силата Си, и да се прочуе 
името Ми по целия свят”.

18 И тъй, към когото ще, Той показва 
милост, и когото ще закоравява.
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РИМЛЯНИ 9:23 и е търпял, за да изяви 
богатството на Славата Си, над съдовете, 
предмети на милостта Си, които е 
приготвил отнапред за слава -
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I01 Жертвоприношението на месо 
Представлява делото на Месията - 
сладък аромат.

ЛЕВИТ 1:5 После да заколи телето 
пред Господа; и свещениците, 
Аароновите синове, да принесат 
кръвта и да поръсят с кръвта наоколо 
върху олтара, който е пред входа на 
шатъра за срещане.

13 А вътрешностите и нозете да измие 
с вода; и свещеникът да принесе 
всички тия и да ги изгори на олтара; 
това е всеизгаряне, жертва чрез огън, 
благоуханна Господу.

ЛЕВИТ 2:1 Когато принесе някой 
Господу хлебен принос, нека бъде от 
чисто брашно; и да го полее с дървено 
масло и да тури на него ливан.

2 И, като го донесе на свещениците, 
Аароновите синове, свещеникът да 
вземе една пълна шепа от чистото му 
брашно и от маслото му и всичкия 
му ливан, та да ги изгори на олтара 
за спомен като жертва чрез огън, 
благоуханна Господу.

ПСАЛМИ 141:2 Молитвата ми нека възлезе 
пред Тебе като темян; Подигането на 
ръцете ми нека бъде като вечерна жертва.

ОСИЯ 6:6 Защото милост искам, а 
не жертва, И познаване Бога повече от 
всеизгаряния.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 

от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ЕВРЕИ 9:14 то колко повече кръвта на 
Христа, Който чрез вечния Дух принесе 
Себе Си без недостатък на Бога, ще 
очисти съвестта ви от мъртвите дела, за 
да служите на живия Бог!

Вижте още: Битие 8:21; Изход 29:18,25,41; Левит 2:2,9,12; 
Левит 3:5,16; Левит 4:31; Левит 6:15,21; Левит 8:21,28; 

Левит 17:6; Левит 23:13,18; Числа 15:3,7,10,13,14,24; Числа 
18:17; Числа 28:2,6,8,13,36; Числа 29:2,6,8,13,36; Исая 
1:13; Матей 12:7; Марко 12:33; Йоан 4:34; Йоан 6:38; 

Откровение 5:8; Откровение 8:3,4.

I04 Мирното приношение и жертвата на 
благодарността представляват делото 
на Месията.

ЛЕВИТ 3:1 Ако приносът му е 
примирителна жертва и го принесе 
от чердата, то, било че принесе пред 
Господа мъжко или женско, трябва да 
бъде без недостатък.

2 Нека положи ръката си на главата на 
приноса си и нека го заколи при входа 
на шатъра за срещане; а свещениците, 
Аароновите синове, да поръсят 
олтара наоколо с кръвта.
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3 И от примирителната жертва 
нека принесе в жертва чрез огън 
Господу тлъстината, която покрива 
вътрешностите, и всичката тлъстина, 
която е върху вътрешностите,

4 двата бъбрека с тлъстината, която 
е около тях към кръста, и булото 
на дроба, (което ще извади до 
бъбреците);

5 и Аароновите синове да изгорят 
всичко това на олтара, над 
всеизгарянето, което е върху дървата 
на огъня; това е жертва чрез огън, 
благоуханна Господу.

16 и свещеникът да ги изгори на олтара. 
Това е храна пожертвувана чрез огън 
за благоухание; всичката тлъстина 
принадлежи на Господа.

ЛЕВИТ 7:11 Ето и законът за 
примирителната жертва, която ще се 
принася Господу:

12 ако я принесе някой за благодарение, то 
с благодарствената жертва да принесе 
и безквасни пити омесени с дървено 
масло, и безквасни кори намазани с 
масло, и пити от чисто брашно омесени с 
масло.

ВТОРОЗАКОНИЕ 27:7 да принесеш и 
примирителни жертви, да ядеш там и да 
се развеселиш пред Господа твоя Бог.

ЛУКА 22:15 И рече им: Твърде много 
съм желал да ям тази пасха с вас преди да 
пострадам;

ЛУКА 22:19 И взе хляб, и, като 
благодари, разчупи го, даде им, и рече: 

Това е Моето тяло, което за вас се дава; 
това правете за Мое възпоминание.

ЙОАН 4:32 А Той им рече: Аз имам 
храна да ям, за която вие не знаете.

33 Затова учениците думаха помежду си: 
Да не би някой да Му е донесъл нещо за 
ядене?

34 Казва им Исус: Моята храна е да върша 
волята на Онзи, Който ме е пратил, и да 
върша Неговата работа.

ЙОАН 6:51 Аз съм живият хляб, който 
е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя 
хляб, ще живее до века; да! и хлябът, 
който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз 
ще дам] за живота на света.

52-57
58 Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи 

който се храни с тоя хляб, ще живее 
до века, а не както бащите ви ядоха и 
измряха.

1 КОРИНТЯНИ 10:16 Чашата, която 
биде благословена, и която ние 
благославяме, не е ли това да имаме 
общение в Христовата кръв? Хлябът, 
който пречупваме, не е ли да имаме 
общение в Христовото тяло?

1 КОРИНТЯНИ 11:23 Защото аз от 
Господа приех това, което ви и предадох, 
че Господ Исус през нощта, когато беше 
предаден, взе хляб,

24 и, като благодари, разчупи и рече: Това 
е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; 
туй правете за Мое възпоминание.

25 Така взе и чашата след вечерята и рече: 
Тая чаша е новият завет в Моята кръв; 
това правете всеки път, когато пиете, за 
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Мое възпоминание.
26 Защото всеки път, когато ядете тоя хляб 

и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта 
на Господа, докле дойде Той.

27 Затова, който яде хляба или пие 
Господната чаша недостойно, ще бъде 
виновен за грях против тялото и кръвта 
на Господа.

28 Но да изпитва човек себе си, и така да яде 
от хляба и да пие от чашата;

29 защото, който яде и пие без да разпознае 
Господното тяло, той яде и пие осъждане 
на себе си.

ЕВРЕИ 13:15 Прочее, чрез Него нека 
принасяме на Бога непрестанно хвалебна 
жертва, сиреч, плод от устни, които 
изповядват Неговото име.

1 ПЕТРОВО 2:5 и вие, като живи камъни, 
се съграждате в духовен дом, за да 
станете свето свещенство, да принасяте 
духовни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа.

Вижте още: Изход 24:11; Левит 7:18-21; 1 Царе 9:12; 1 Царе 
16:3; 3 Царе 8:62; Псалми 27:6; Псалми 50:14; Псалми 96:8; 

Псалми 107:22; Псалми 116:17; Езекиил 43:27; Лука 11:41; 
Римляни 14:14,17; Ефесяни 5:20; Галатяни 5:22; Филипяни 

4:18; Тит 1:15; Евреи 13:16; Йоан 1:6-9.

B02 Месията е Божият Агнец.
I05 Приносът за грях се отнася до делото на 

Месията.

Грехът на свещеника:

ЛЕВИТ 4:3 ако помазаният 
свещеник съгреши, така щото да 
се въведат людете в престъпление, 
тогава за греха що е сторил нека 

принесе Господу юнец без недостатък 
в принос за грях.

4 Нека приведе юнеца при входа на 
шатъра за срещане пред Господа, нека 
положи ръката си на главата на юнеца 
и нека го заколи пред Господа.

5 Тогава помазаният свещеник да вземе 
от кръвта на юнеца и да я принесе при 
шатъра за срещане;

6 и свещеникът да натопи пръста си в 
кръвта, и от кръвта да поръси пред 
завесата на светилището седем пъти 
пред Господа.

7 Свещеникът да тури от кръвта и върху 
роговете на олтара за благоуханното 
кадене, който е пред Господа в шатъра 
за срещане; тогава всичката кръв 
на юнеца да излее в подножието на 
олтара за всеизгаряне, който е при 
входа на шатъра за срещане.

ЛЕВИТ 4:8-11

ЛЕВИТ 4:12 сиреч, целият юнец да 
изнесе вън от стана на чисто място, 
гдето се изсипва пепелта, и да го 
изгори на дърва с огън; гдето се 
изсипва пепелта, там да се изгори.

Човешки грях - невежество:

ЛЕВИТ 4:27 Ако пък някой от 
простолюдието съгреши от незнание, 
като стори нещо, което Господ е 
заповядал да се не струва, та стане 
виновен,

28 ако му се посочи греха, който е 
сторил, то за греха, който е сторил да 
принесе коза без недостатък;

29 и да положи ръката си на главата на 
приноса за грях, и да заколи приноса 
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за грях на мястото на всеизгарянето.

ИСАЯ 53:6 Всички ние се заблудихме 
както овце, Отбихме се всеки в своя път; 
И Господ възложи на Него беззаконието 
на всички ни.

7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си, 
И не отвори устата Си; Както агне водено 
на клане, И както овца, която пред 
стригачите си не издава глас, Така Той не 
отвори устата Си.

ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи той 
да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще 
види потомството, ще продължи дните 
Си, И това, в което Господ благоволи, ще 
успее в ръката Му.

11 Ще види плодовете от труда на душата 
Си и ще се насити; Праведният Ми 
служител ще оправдае мнозина чрез 
знанието им за Него, И Той ще се 
натовари с беззаконията им.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

ЙОАН 1:36 И като съгледа Исуса 
когато минаваше каза: Ето Божият 
Агнец!

ДЕЯНИЯ 8:32 А мястото от писанието, 
което, четеше беше това: - “Като овца 
биде заведен на клане: И както агне 
пред стригача си не издава глас, Така не 
отваря устата Си;

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 

първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

ЕВРЕИ 9:12 веднъж за винаги в 
светилището, и то не с кръв от козли и 
от телци, но със Собствената Си кръв, и 
придоби за нас вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и 
пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването 
на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който 
чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
недостатък на Бога, ще очисти съвестта 
ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог!

ЕВРЕИ 9:21 При това, той по същия 
начин поръси с кръвта и скинията и 
всичките служебни съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона 
всичко с кръв се очистя; и без 
проливането на кръв няма прощение.

23 И тъй, необходимо беше образите на 
небесните неща да се очистват с тия 
жертви, а самите небесни - с жертви по-
добри от тях.

24 Защото Христос влезе не в ръкотворено 
светилище, образ на истинското, но 
в самите небеса, да се яви вече пред 
Божието лице за нас;

25 и не за да принася Себе Си много 
пъти, както първосвещеникът влиза в 
светилището всяка година с чужда кръв,

ЕВРЕИ 10:4 Защото не е възможно 
кръв от юнци и от козли да отмахне 
грехове.
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5 Затова Христос, като влиза в света, казва: 
- “Жертва и принос не си поискал, Но 
приготвил си Ми тяло;

6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са 
угодни.

7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на 
книгата е писано за Мене), Да изпълня 
Твоята воля, о Боже” -

8 Като казва първо: “Жертви и приноси 
и всеизгаряния и приноси за грях не 
си поискал, нито Ти са угодни”, (които 
впрочем се принасят според закона),

9 после казва: “Ето, дойдох да изпълня 
волята Ти”. Ще каже: Той отмахва 
първото, за да постанови второто.

10 С тая воля ние сме осветени чрез 
принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж за винаги.

11 И всеки свещеник, като стои та служи 
всеки ден, принася много пъти същите 
жертви, които никога не могат да 
отмахнат грехове;

12 но Той, като принесе една жертва за 
греховете, седна за винаги отдясно на 
Бога,

13 та оттогава нататък чака, докле се 
положат враговете Му за Негово 
подножие.

14 Защото с един принос Той е 
усъвършенствувал за винаги ония, които 
се освещават.

ЕВРЕИ 13:11 Защото се изгарят вън от 
стана телата на животните, чиято кръв, 
първосвещеникът внася в светилището 
като жертва за греховете.

12 Затова и Исус, за да освети людете чрез 
Собствената Си кръв, пострада вън от 
градската порта.

13 Прочее, нека излизаме и ние към Него 

вън от стана, понасяйки позор за Него.

1 ПЕТРОВО 1:18 като знаете, че не с тленни 
неща - сребро или злато - сте изкупени 
от суетния живот, предаден вам от 
бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и пречист,

20 Който наистина беше предопределен 
преди създанието на света, но се яви в 
скончанието на времената за вас,

ОТКРОВЕНИЕ 5:6 И видях между 
престола и четирите живи същества 
между тях и старците, че стоеше Агне 
като заклано, което имаше седем рога 
и седем очи, които са седемте Божии 
духове, разпратени по цялата земя.

7 И то дойде та взе книгата из десницата 
на седящия на престола.

8 И когато взе книгата, четирите живи 
същества и двадесетте и четири старци 
паднаха пред Агнето, като всеки 
държеше арфа и златни чаши пълни с 
темян, които са молитвите на светиите.

9 И пеят нова песен, думайки: Достоен 
си да вземеш книгата и да разпечаташ 
печатите й: защото си бил заклан, и със 
Своята кръв си изкупил за Бога човеци 
от всяко племе, език, люде и народ

Вижте още: Матей 18:21,22; Римляни 3:24-26; Римляни 
8:1-4; Галатяни 4:4; Евреи 1:3; Евреи 10:29; 1 Петрово 2:22-

24; 1 Петрово 3:18; Йоан 1:7-9; Откровение 7:9,10.

I02 Жертвоприношението сочи към Месията 
- доброволно принос.

ЛЕВИТ 7:16 Но ако жертвата 
на приноса е обречена, или е 
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доброволен принос, то да се яде в 
същия ден, в който принася жертвата 
си; и каквото остане от него, да се яде 
на другия ден;

ИЗХОД 35:21 И пак дойдоха, всеки 
човек, когото сърцето подбуждаше, 
и всеки, когото духа разполагаше, и 
донесоха принос Господу за направата 
на шатъра за срещане и за всяка негова 
служба, и за светите одежди.

22 Дойдоха, мъже и жени, които имаха 
сърдечно разположение, и принесоха 
гривни, обеци, пръстени, мъниста и 
всякакви златни неща, - както и всички, 
които принесоха какъв да бил златен 
принос Господу.

ЛЕВИТ 22:21 Който, за изпълнение 
на обрек, или за доброволен принос, 
принесе от говедата или от овците в 
примирителна жертва Господу, нека 
я принесе без недостатък, за да бъде 
приета; никакъв недостатък да няма в 
нея.

ПСАЛМИ 40:7 Тогава рекох: Ето, дойдох; 
(В свитъка на книгата е предписано на 
мене);

ПСАЛМИ 66:13 Ще вляза в дома Ти с 
всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе 
обреците,

ИСАЯ 53:7 Той беше угнетяван, но 
смири Себе Си, И не отвори устата Си; 
Както агне водено на клане, И както 
овца, която пред стригачите си не издава 
глас, Така Той не отвори устата Си.

ЛУКА 3:22 и Светият Дух слезе върху 
Него в телесен образ като гълъб, който 
казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в 
Тебе е Моето благоволение.

ЙОАН 2:17 Учениците Му си 
спомниха, че е писано: “Ревността за 
Твоя дом ще ме изяде”.

ЙОАН 3:16 Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:

ЙОАН 10:17 Затова Ме люби Отец, 
защото Аз давам живота Си, за да го 
взема пак.

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. Тая заповед 
получих от Отца Си.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

2 КОРИНТЯНИ 8:9 Защото знаете 
благодатта на нашия Господ Исус 
Христос, че, богат като бе, за вас стана 
сиромах, за да се обогатите вие чрез 
Неговата сиромашия.

ФИЛИПЯНИ 2:7 но се отказа от 
всичко, като взе на Себе Си образ на 
слуга и стана подобен на човеците;

Вижте още: Изход 25:39; Изход 35:29; Изход 36:3; Числа 
15:3; Второзаконие 12:6; Второзаконие 23:23; Псалми 

69:9; Псалми 116:14,18; 1 Летописи 29:3,9; 2 Летописи 35:8; 
Езекиил 46:12; Матей 3:17; Матей 17:5; Марко 1:11; Марко 

9:7; Лука 9:35; Деяния 2:44; Римляни 12:1; 2 Коринтяни 9:7; 
Ефесяни 5:2; 2 Петрово 1:17.
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B02 Месията е Божият Агнец.
I06 Денят на изкуплението се отнася до 

делото на Месията.

Изкупление за свещеника:

ЛЕВИТ 16:1 И Господ говори на 
Моисея, след смъртта на двамата 
Ааронови синове, когато пристъпиха 
с чужд огън пред Господа и умряха.

2 Господ каза на Моисея: Кажи на 
брата си Аарона да не влиза на всяко 
време в светилището, което е отвътре 
завесата, пред умилостивилището, 
което е върху ковчега, за да не умре; 
защото Аз ще се явявам в облак върху 
умилостивилището.

ЛЕВИТ 16:3,4,6 

Изкупление за децата на Израел чрез 
убиване на козела:

ЛЕВИТ 16:5 И от обществото на 
израилтяните да вземе два козела 
в принос за грях и един овен за 
всеизгаряне.

7 Също да вземе двата козела и да ги 
представи пред Господа до входа на 
шатъра за срещане.

8 Тогава да хвърли Аарон жребий за 
двата козела, един жребий за Господа, 
и другия жребий за отпущане;

9 и да приведе Аарон козела, на който 
е паднал жребият за Господа, и да го 
принесе в принос за грях;

ЛЕВИТ 16:11-14
ЛЕВИТ 16:15 Тогава да заколи козела 

на приноса за грях, който е за людете, 
и да внесе кръвта му отвътре завесата, 

и с кръвта му да направи както 
направи с кръвта на юнеца, като 
поръси с нея над умилостивилището 
и пред умилостивилището.

16 Така да направи умилостивение за 
светилището, поради нечистотите 
на израилтяните, и поради 
престъпленията им и всичките им 
грехове; така да направи и за шатъра 
за срещане, който стои помежду им 
всред нечистотиите им.

ЛЕВИТ 16:17-19 

Изкупление за децата на Израел чрез 
отпращане на козела:

ЛЕВИТ 16:10 а да представи жив пред 
Господа козела, на който е паднал 
жребият за отпущане, за да направи с 
него умилостивение и да го изпрати в 
пустинята за отпущане.

20 А като свърши да прави 
умилостивение за светилището, за 
шатъра за срещане и за олтара, нека 
приведе живия козел;

21 и като положи Аарон двете си ръце на 
главата на живия козел нека изповяда 
над него всичките беззакония 
на израилтяните, всичките им 
престъпления и всичките им грехове, 
и нека ги възложи на главата на 
козела; тогава да го изпрати в 
пустинята чрез определен човек;

22 и като пусне козела в пустинята, 
козелът ще понесе на себе си всичките 
им беззакония в необитаема земя.

23 Тогава да влезе Аарон в шатъра 
за срещане, да съблече ленените 
одежди, в които се е облякъл, когато е 
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влязъл в светилището, и да ги остави 
там;

ЛЕВИТ 16:24-28
ЛЕВИТ 16:29 Това да ви бъде вечен 

закон; в седмия месец, на десетия ден 
от месеца, да смирите душите си и 
да не вършите никаква работа, нито 
туземец нито пришелец, който се е 
заселил между вас;

30 защото в тоя ден ще се направи 
умилостивение за вас, за да се 
очистите от всичките си грехове, та да 
сте чисти пред Господа.

31 Това да ви бъде събота за тържествена 
почивка и да смирите душите си; това 
е вечен закон.

ЛЕВИТ 17:11 Защото живота на 
тялото е в кръвта, която Аз ви дадох 
да правите умилостивение на олтара 
за душите си; защото кръвта е, която, 
по силата на живота, който е в нея, 
прави умилостивение.

ИСАЯ 53:4 Той наистина понесе 
печалта ни, И със скърбите ни се 
натовари; А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен.

5 Но Той биде наранен поради нашите 
престъпления, Бит биде поради нашите 
беззакония; На Него дойде наказанието 
докарващо нашия мир, И с Неговите 
рани ние се изцелихме.

6 Всички ние се заблудихме както овце, 
Отбихме се всеки в своя път; И Господ 
възложи на Него беззаконието на всички 
ни.

МАТЕЙ 27:51 И, ето, завесата на храма 
се раздра на две от горе до долу, земята се 

разтресе, скалите се разпукаха,

ЛУКА 23:46 И Исус извика със силен 
глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам 
духа Си. И това като рече, издъхна.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

РИМЛЯНИ 4:24 но и за нас, на които ще се 
вменява за правда, като вярваме в Този, 
Който е възкресил от мъртвите Исуса, 
нашия Господ,

25 Който биде предаден за прегрешенията 
ни, и биде възкресен за оправданието 
ни.

ЕВРЕИ 7:22 толкоз на по-добър завет 
Исус стана поръчител.

ЕВРЕИ 8:1 А от това, което казваме, 
ето що е смисълът: Ние имаме такъв 
първосвещеник, Който седна отдясно на 
престола на Величието в небесата,

2 служител на светилището и на 
истинската скиния, която Господ е 
поставил, а не човек.

ЕВРЕИ 9:7 а във втората 
веднъж в годината влизаше само 
първосвещеникът, и то не без кръв, която 
принасяше за себе си и за греховете на 
людете, сторени от незнание.

8 С това Светият Дух показваше, че пътят 
за в светилището не е бил открит, докато 
е стояла още първата част на скинията,

9 която е образ на сегашното време, 
съгласно с което се принасят дарове 
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и жертви, които не могат да направят 
поклонника, колкото за съвестта му, 
съвършено чист,

10 понеже се състоят само в ядене, 
пиене и разни умивания, - плътски 
постановления, наложени до едно време 
на преобразувание.

11 А понеже Христос дойде като 
първосвещеник на бъдещите добрини, 
Той влезе през по-голямата и по-
съвършена скиния, не с ръка направена, 
сиреч, не от настоящето творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и 
пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването 
на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който 
чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
недостатък на Бога, ще очисти съвестта 
ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог!

15 Той е посредник на нов завет по 
тая причина, щото призваните да 
получават обещаното вечно наследство 
чрез смъртта, станала за изкупване 
престъпленията, извършени при първия 
завет.

16 Защото гдето има завещание, трябва, за 
изпълнението му, да се докаже и смъртта 
на завещателя.

17 Защото завещанието влиза в сила, само 
гдето се е случила смърт, понеже никога 
няма сила, докле е жив завещателят.

18 Затова нито първият завет бе утвърден 
без кръв.

19 Защото, след като Моисей изговори 

всяка заповед от закона пред всичките 
люде, взе кръвта на телците и на козлите, 
с вода и червена вълна и исоп, та поръси 
и самата книга и всичките люде, и 
казваше:

20 “Това е кръвта, проляна при завета, който 
Бог е заръчал спрямо вас”.

21 При това, той по същия начин поръси с 
кръвта и скинията и всичките служебни 
съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона 
всичко с кръв се очистя; и без 
проливането на кръв няма прощение.

23 И тъй, необходимо беше образите на 
небесните неща да се очистват с тия 
жертви, а самите небесни - с жертви по-
добри от тях.

24 Защото Христос влезе не в ръкотворено 
светилище, образ на истинското, но 
в самите небеса, да се яви вече пред 
Божието лице за нас;

25 и не за да принася Себе Си много 
пъти, както първосвещеникът влиза в 
светилището всяка година с чужда кръв,

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.

27 И тъй като е определено на човеците 
веднъж да умрат, а след това настава съд,

28 така и Христос, като биде принесен 
веднъж, за да понесе греховете на 
мнозина, ще се яви втори път, без да има 
работа с грях, за спасението на ония, 
които Го очакват.

ЕВРЕИ 10:4 Защото не е възможно 
кръв от юнци и от козли да отмахне 
грехове.
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ЕВРЕИ 10:14 Защото с един принос 
Той е усъвършенствувал за винаги ония, 
които се освещават.

1 ЙОАНОВО 2:2 Той е умилостивение за 
нашите грехове, и не само за нашите, но 
и за греховете на целия свят.

Вижте още: Битие 32:30; Изход 28:2,30; Изход 30:10; 
Изход 33:20; Левит 16:4; Левит 23:26-32; Левит 25:9; Числа 
27:21; Числа 29:7; Второзаконие 5:24; Съдии 6:22; Псалми 
51:15,17; Псалми 103:12; Исая 38:17; Исая 43:25; Исая 44:22; 
Исая 53:12; Езекиил 10:18,19; Даниил 10:5; Осия 6:2,3; Йона 
1-3; Михей 7:19; Матей 28:30; Марко 15:38; Лука 23:41,45; 

Йоан 1:14; Йоан 2:11,19; Йоан 19:23; Деяния 13:39; Римляни 
5:9; 2 Коринтяни 5:19,21; Ефесяни 2:6; 1 Тимотей 2:5; Евреи 

7:26-28; Евреи 8:5; Евреи 10:19-22; Евреи 12:24; 2 Петрово 
3:9; Откровение 19:7,8.

B02 Месията е Божият Агнец.
I03 Жертвоприношението представлява 

делото на Месията - принос 
без недостатък - непрекъснато 
всеизгаряне.

ЛЕВИТ 22:17 Господ още говори на 
Моисея, казвайки:

18 Говори на Аарона, на синовете му 
и на всичките израилтяни, като им 
кажеш: Всеки човек от Израилевия 
дом, или от чужденците в Израиля, 
който принесе принос срещу какви 
да са обреци, или като какви да са 
доброволни приноси, които принасят 
Господу за всеизгаряне,

19 за да ви бъде приет, трябва да принесе 
мъжко, без недостатък, от говедата, 
от овците, или от козите.

20 Нищо с недостатък да не принасяте, 
защото не ще ви бъде прието.

21 Който, за изпълнение на обрек, 
или за доброволен принос, принесе 
от говедата или от овците в 

примирителна жертва Господу, нека 
я принесе без недостатък, за да бъде 
приета; никакъв недостатък да няма в 
нея.

ЛЕВИТ 17:11 Защото живота на 
тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да 
правите умилостивение на олтара за 
душите си; защото кръвта е, която, по 
силата на живота, който е в нея, прави 
умилостивение.

ЧИСЛА 28:3 И кажи им: Ето приносът 
чрез огън, който ще принасяте Господу: 
две едногодишни агнета на ден, без 
недостатък, за всегдашно всеизгаряне.

4 Едното агне да принасяш заран, а 
другото агне да принасяш вечер;

ПСАЛМИ 40:6 В жертва и приноси Ти 
нямаш благоволение; Отворил си уши в 
мене; Всеизгаряне и принос за грях Ти не 
си поискал.

ИСАЯ 53:8 Чрез угнетителен 
съд биде грабнат; А кой от Неговия 
род разсъждаваше, Че биде отсечен 
отсред земята на живите Поради 
престъплението на Моите люде, върху 
които трябваше да падне ударът?

МАТЕЙ 20:28 също както и Човешкият 
Син не дойде да Му служат, но да служи, 
и да даде живота Си откуп за мнозина.

МАТЕЙ 26:28 Защото това е Моята кръв 
на [новия] завет, която се пролива за 
прощаване на греховете.

МАТЕЙ 27:19 При това, като седеше на 
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съдийския престол, жена му изпрати до 
него да кажат: Не струвай нищо на Тоя 
праведник; защото днес много пострадах 
насъне поради Него).

ЛУКА 23:4 И Пилат рече на главните 
свещеници и на народа: Аз не намирам 
никаква вина в Тоя човек.

ЛУКА 23:47 И стотникът като видя 
станалото, прослави Бога, като каза: 
Наистина Този човек бе праведен.

1 КОРИНТЯНИ 1:30 А от Него сте 
вие в Христа Исуса, Който стана за нас 
мъдрост от Бога, и правда, и освещение, 
и изкупление;

ЕФЕСЯНИ 5:2 и ходете в любов, както 
и Христос ви възлюби и предаде Себе 
Си за нас принос и жертва на Бога за 
благоуханна миризма.

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

ЕВРЕИ 10:4 Защото не е възможно 
кръв от юнци и от козли да отмахне 
грехове.

5 Затова Христос, като влиза в света, казва: 
- “Жертва и принос не си поискал, Но 
приготвил си Ми тяло;

6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са 
угодни.

7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на 
книгата е писано за Мене), Да изпълня 
Твоята воля, о Боже” -

8 Като казва първо: “Жертви и приноси 
и всеизгаряния и приноси за грях не 
си поискал, нито Ти са угодни”, (които 
впрочем се принасят според закона),

9 после казва: “Ето, дойдох да изпълня 
волята Ти”. Ще каже: Той отмахва 
първото, за да постанови второто.

10 С тая воля ние сме осветени чрез 
принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж за винаги.

1 ПЕТРОВО 1:18 като знаете, че не с тленни 
неща - сребро или злато - сте изкупени 
от суетния живот, предаден вам от 
бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и пречист,

20 Който наистина беше предопределен 
преди създанието на света, но се яви в 
скончанието на времената за вас,

21 които чрез Него повярвахте в Бога, 
Който го възкреси от мъртвите и Му е 
дал слава, така щото вярата и надеждата 
ви да бъдат в Бога.

Вижте още: Изход 12:5; Левит 1:1-4,10; Левит 3:1,6; Левит 
4:32; Левит 7:11; Левит 21:16-24; Левит 22:27; Числа 16:40; 
Второзаконие 14:6; Второзаконие 15:21; Второзаконие 

17:1; Ездра 6:8-10; Псалми 50:8-12; Псалми 51:16; Исая 1:11-15; 
Малахия 1:8,13,14; Матей 3:15; Матей 27:19,24,54; Марко 
10:45; Марко 14:24; Лука 4:3; Лука 9:56; Лука 23:41; Йоан 
4:34; Йоан 5:30; Йоан 6:38; 2 Коринтяни 5:21; Галатяни 

4:4; Ефесяни 5:26; 1 Солунци 2:10; Тит 1:7,10; Тит 2:14; 
Евреи 9:22; Евреи 10:19-21; Евреи 13:12; Йоан 1:7; Йоан 2:1.

I09 Празникът на безквасния хляб се отнася 
до делото на Месията.

ЛЕВИТ 23:6 и на петнадесетия ден 
от същия месец е Господният празник 
на безквасните; седем дена да ядете 
безквасни хлябове.
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7 На първия ден да имате свето 
събрание, и никаква слугинска 
работа да не вършите.

8 И седем дена да принасяте  по една 
жертва чрез огън Господу; на седмия 
ден е свето събрание, и никаква 
слугинска работа да не вършите.

ВТОРОЗАКОНИЕ 16:3 Да не ядеш с 
нея нищо квасно; седем дена да ядеш 
с нея безквасни хлябове, хляб на 
печал, (защото набързо си излязъл из 
Египетската земя); за да помниш през 
всичките дни на живота си деня на 
излизането си из Египетската земя.

МАТЕЙ 26:17 А в първия ден на 
празника на безквасните хлябове 
учениците отидоха при Исуса и рекоха: 
Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш 
пасхата?

МАРКО 14:1 А след два дни щеше да 
бъде пасхата и празника на безквасните 
хлябове; и главните свещеници и 
книжници търсеха случай да Го уловят с 
хитрост и да го умъртвят.

1 КОРИНТЯНИ 5:7 Очистете стария 
квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като 
сте безквасни; защото и нашата пасха, 
Христос, биде заклан [за нас].

2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

ЕФЕСЯНИ 5:2 и ходете в любов, както 

и Христос ви възлюби и предаде Себе 
Си за нас принос и жертва на Бога за 
благоуханна миризма.

Вижте още: Изход 12:15-20,39; Изход 13:6,7; Изход 23:15; 
Изход 34:18; Числа 28:17-25; Второзаконие 16:8,16; Съдии 
6:12-24; 2 Летописи 30:13,21; 2 Летописи 35:17; Ездра 6:22; 

Марко 14:12; Лука 22:1,7.

I10 Полюшването на снопа на първите 
зърна се отнася до възкресението на 
Месията.

ЛЕВИТ 23:9 Господ говори още на 
Моисея, казвайки:

10 Говори на израилтяните, като им 
кажеш: Когато влезете в земята, която 
Аз ви давам, и пожънете жетвата й, 
тогава да донесете на свещеника един 
сноп от първите плодове на жетвата 
си;

11 и той да подвижи снопа пред Господа, 
за да ви бъде приет; на другия ден 
подир съботата да го подвижи 
свещеникът.

12 И в деня, когато подвижите снопа, 
да принесете за всеизгаряне Господу 
едно едногодишно агне без порок;

13 и хлебния му принос, две десети от 
ефа чисто брашно омесено с дървено 
масло, в жертва чрез огън Господу за 
благоухание; и възлиянието му, един 
четвърт ин вино.

14 А хляб, или пържено жито, или 
пресни класове да не ядете до тоя ден, 
до деня, когато принесете приноса на 
вашия Бог. Това да бъде вечен закон 
във всичките ви поколения, във 
всичките ви жилища.
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МАТЕЙ 28:5 А ангелът проговори, като 
каза на жените: Вие не се бойте, защото 
зная, че търсите разпнатия Исус.

6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и 
рече: дойдете и вижте мястото, гдето е 
лежал Господ.

7 Идете скоро 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.

РИМЛЯНИ 8:29 Защото, които предузна, 
тях и предопредели да бъдат съобразни 
с образа на Сина Му, за да бъде Той 
първороден между много братя;

1 КОРИНТЯНИ 15:20 Но сега Христос 
е бил възкресен, първият плод на 
починалите.

21 Понеже, както чрез човека дойде 
смъртта, така чрез човека дойде 
възкресението на мъртвите.

22 Защото, както в Адама всички умират, 
така и в Христа всички ще оживеят.

23 Но всеки на своя ред; Христос първият 
плод, после, при пришествието на 
Христа, тия, които са Негови.

КОЛОСЯНИ 1:18 И глава на тялото, 
то ест, на църквата, е Той, Който е 
началникът, първороден от мъртвите, за 
да има първенство във всичко.

ЕВРЕИ 10:10 С тая воля ние сме 
осветени чрез принасянето на Исус 
Христовото тяло веднъж за винаги.

11 И всеки свещеник, като стои та служи 
всеки ден, принася много пъти същите 
жертви, които никога не могат да 
отмахнат грехове;

12 но Той, като принесе една жертва за 
греховете, седна за винаги отдясно на 
Бога,

1 ПЕТРОВО 1:18 като знаете, че не с тленни 
неща - сребро или злато - сте изкупени 
от суетния живот, предаден вам от 
бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и пречист,

ОТКРОВЕНИЕ 1:17 И когато Го видях, 
паднах при нозете Му като мъртъв; а Той 
тури десницата Си върху мене и каза: Не 
бой се, Аз съм първият и последният и 
живият;

18 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни 
векове; и имам ключовете на смъртта и 
на ада.

Вижте още: Битие 4:4,5; Левит 1:10; Исус Навин 5:11,12.

I11 Празникът на първите плодове, 50 дни 
След Пасхата, се отнася до изливането 
на Святия Дух.

ЛЕВИТ 23:15 От другия ден след 
съботата, в която принесохте снопа 
на движимия принос, да си изброите 
седем цели седмици;

16 до следващия ден подир седмата 
събота да изброите петдесет дена, 
и тогава да принесете новохлебен 
принос Господу.

17 Да донесете от жилищата си за 
движим принос два хляба, които да 
бъдат две десети от ефа чисто брашно, 
изпечени с квас, като първи плодове 
Господу.
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18 И заедно с хляба да принесете седем 
едногодишни агнета без недостатък, 
един юнец и два овена; да бъдат 
всеизгаряне Господу заедно с хлебния 
им принос и заедно с възлиянията им, 
в принос чрез огън за благоухание 
Господу.

19 Да принесете и един козел в принос 
за грях, и две едногодишни агнета за 
примирителна жертва.

20 И свещеникът да ги подвижи заедно 
с хляба на първите плодове и заедно 
с двете агнета за движим принос пред 
Господа; те да бъдат свети Господу за 
свещеника.

21 И на същия ден да свикате свето 
събрание и никаква слугинска работа 
да не вършите: това да бъде вечен 
закон във всичките ви жилища във 
всичките ви поколения.

ЙОАН 15:26 А когато дойде 
Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от 
Отца, Духът на истината, който изхожда 
от Отца, той ще свидетелствува за Мене.

ДЕЯНИЯ 2:1 И когато настана денят на 
Петдесетницата, те всички бяха на едно 
място.

2 И внезапно стана шум от небето като 
хвученето на силен вятър, и изпълни 
цялата къща, гдето седяха.

3 И явиха им се езици като огнени, които 
се разделяха, и седна по един на всеки от 
тях.

4 И те всички се изпълниха със Светия 
Дух, и почнаха да говорят чужди 
езици, според както Духът им даваше 
способност да говорят.

ДЕЯНИЯ 2:32 Тогова Исуса Бог възкреси, 
на което ние всички сме свидетели.

33 И тъй, като се възвиси до Божията 
десница, и взе от Отца обещания Свети 
Дух, Той изля това, което виждате и 
чувате.

РИМЛЯНИ 8:23 И не то само, но и ние, 
които имаме Духа в начатък, и сами 
ние въздишаме в себе си и ожидаме 
осиновението си, сиреч, изкупването на 
нашето тяло.

1 КОРИНТЯНИ 12:13 Защото ние 
всички, било юдеи или гърци, било роби 
или свободни, се кръстихме в един Дух 
да съставляваме едно тяло, и всички от 
един Дух се напоихме.

ЕВРЕИ 10:15 А и Светият Дух ни 
свидетелствува за това; защото след като 
е казал: -

16 Ето заветът, който ще направя с тях 
След ония дни, казва Господ: Ще положа 
законите Си в сърцата им, И ще ги 
напиша в умовете им”, прибавя:

ЯКОВ 1:18 От собствената Си воля ни 
е родил чрез словото на истината, за да 
бъдем един вид пръв плод на Неговите 
създания.

ОТКРОВЕНИЕ 14:4 Те са ония, които 
не са се осквернили с жени, защото са 
девственици; те са които следват Агнето, 
където и да отива; те са били изкупени 
измежду човеците за първи плодове на 
Бога и на Агнето.

Вижте още: Изход 19-20; Изход 34:22; Левит 23:10; Числа 
28:26-31; Второзаконие 16:9-11; Еремия 31:31-34; Езекиил 
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36:24-30; Малахия 1:13,14; Римляни 8:3; 2 Коринтяни 5:21.

I12 Празникът на шатрите във връзка с 
делото на Месията.

ЛЕВИТ 23:33 Господ говори още на 
Моисея, казвайки:

34 Говори на израилтяните, като 
речеш: От петнадесетия ден на тоя 
седми месец да пазите за седем дена 
Господния празник на скинопигията.

ЛЕВИТ 23:35-38
ЛЕВИТ 23:39 А на петнадесетия 

ден от седмия месец, когато ще сте 
прибрали произведенията на земята, 
да празнувате Господния празник 
седем дена; първият ден да бъде 
тържествена почивка, и осмият ден 
тържествена почивка.

40 И на първия ден да си вземете плод 
от хубави дървета, палмови клони, 
клони от широколистни дървета 
и речни върби, и седем дена да се 
веселите пред Господа вашия Бог.

41 Да празнувате тоя празник за 
Господа седем дена в годината; това 
да бъде вечен закон във всичките 
ви поколения; в седмия месец да го 
празнувате.

42 В колиби да седите седем дена; всички 
туземци израилтяни да седят в 
колиби,

43 за да познаят бъдещите ви поколения, 
че в колиби направих израилтяните 
да седят, когато ги изведох из 
Египетската земя. Аз съм Господ 
вашият Бог.

ИСАЯ 12:3 Затова с веселие ще 

начерпете вода От изворите на 
спасението.

ИСАЯ 55:1 О вие, които сте жадни, 
дойдете всички при водите; И вие, които 
нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! 
дойдете, купете вино и мляко, Без пари и 
без плата.

ЗАХАРИЯ 14:16 И всеки, който остане От 
всичките народи, Които са дохождали 
против Ерусалим, Ще възлиза от година 
на година Да се кланя на Царя, Господа 
на Силите, И да празнува празника на 
колибите.

17 И ако някои от домочадията на света Не 
възлизат в Ерусалим Да се поклонят на 
Царя, Господа на Силите, На тях не ще 
има дъжд.

ЙОАН 4:13 Исус в отговор й каза: 
Всеки, който пие от тая вода, пак ще 
ожаднее;

14 а който пие от водата, която Аз ще му 
дам, няма да ожаднее до века; но водата, 
която ще му дам, ще стане в него извор на 
вода, която извира за вечен живот.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

39 А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.
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ЕВРЕИ 11:9 С вяра се засели в 
обещаната земя като в чужда, и 
живееше в шатри, както и Исаак и Яков, 
наследниците заедно с него на същото 
обещание.

10 Защото очакваше града, който има вечни 
основи, на който архитект и строител е 
Бог.

11 С вяра и сама Сара доби сила да зачне 
в преминала възраст, понеже счете за 
верен Този, Който се бе обещал.

12 Затова само от един човек, и той 
замъртвял, се народи множество, 
колкото небесните звезди и като 
крайморския пясък, който не може да се 
изброи.

13 Всички тия умряха във вяра, тъй като 
не бяха получили изпълнението на 
обещанията; но ги видяха и поздравиха 
отдалеч, като изповядаха, че са чужденци 
и пришелци на земята.

14 А ония, които говорят така, явно 
показват, че търсят свое отечество;

15 и ако наистина, така говорейки, са имали 
в ума си онова отечество, от което бяха 
излезли, намерили биха случай да се 
върнат.

16 Но на дело желаят едно по-добро 
отечество, сиреч, небесното; затова Бог 
не се срамува от тях да се нарече техен 
Бог, защото им е приготвил град.

 
ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 

ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

2 И от двете страни на реката имаше 
дърво на живот, което раждаше плод 
дванадесет пъти, като даваше плод всеки 

месец; и листата на дърветата бяха за 
изцеление на народите.

Вижте още: Изход 13:14; Числа 29:12-38; Второзаконие 
16:13-15; Второзаконие 31:10-13; 3 Царе 8:65,66; 2 Летописи 

7:8-10; Ездра 3:4; Неемия 8:13-17; Псалми 36:8; Псалми 
42:1,2; Исая 35:10; Исая 41:17,18; Исая 44:3; Исая 49:10; 

Еремия 2:3; Езекиил 45:25; Йоил 3:18; Захария 3:10; 
Захария 14:18,19; Йоан 4:10-12; Йоан 16:22; 1 Коринтяни 
10:4; 2 Коринтяни 5:1; Евреи 13:13,14; Откровение 7:17; 

Откровение 21:6; Откровение 22:1,17.

Според еврейската традиция 
жертвоприношението с напитки се чества 
по следния начин. В началото на седмия 
ден, денят се нарича Хашана Раба на 
еврейски, един свещеник отиде до извора 
Силоам. Той извади вода от извора и я 
отнесе със златна стомна в храма. Там 
водата се биваше изливана като принос 
върху жертвеното животно. По време на 
церемонията на водата беше прочетен 
следният пасаж на хората:
Исая 12: 3 Затова с веселие ще почерпите 
вода от изворите на спасението.
Древна еврейска книга коментира: «Който 
не е видял изражението на радост при 
ваденето на вода, никога не е усещал 
радост в живота си (Мишна Сука, 5: 1). 
Така да се яде и пие с голяма радост по 
време на празника на шатрите всъщност е 
заповядано от Бога.

 

E18 Бог ще обитава сред Своите хора.

ЛЕВИТ 26:11 Още ще поставя 
скинията Си между вас; и душата Ми 
не {В изданието от 1940 г. “не” липсва.} 
ще се погнуси от вас.

12 Ще ходя между вас и ще съм вашият 
Бог, и вие ще бъдете Мои люде.
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ЕЗЕКИИЛ 37:27 И скинията Ми ще бъде 
всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще 
бъдат Мои люде.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 1:49 Натанаил му отговори: 
Учителю, Ти си Божи Син, Ти си 
Израилев цар.

ЙОАН 5:46 Защото, ако вярвахте 
Моисея, повярвали бихте и Мене; 
понеже той за Мене писа.

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

ДЕЯНИЯ 15:16 “След това ще се върна. 
И пак ще въздигна падналата Давидова 
скиния, И пак ще издигна развалините 
й, И ще я изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

ЕВРЕИ 9:11 А понеже Христос дойде 
като първосвещеник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата 
и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, сиреч, не от настоящето 
творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 

вечно изкупление.
ЕВРЕИ 9:22 И почти мога да кажа, че 

по закона всичко с кръв се очистя; и без 
проливането на кръв няма прощение.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: Изход 29:45,46; Второзаконие 18:15; Исус 
Навин 22:19; 2 Летописи 29:6; Псалми 78:59,60; Амос 

9:11,12; Евреи 8:5,6; Евреи 13:10-13.
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I07 Приношението на червената юница се 
отнася до делото на Месията.

ЧИСЛА 19:2 Ето повелението на 
закона, който Господ заповяда, като 
каза: Говори на израилтяните да 
ти доведат червеникава юница без 
недостатък, която няма повреда и на 
която не е турян ярем;

3 и да я дадете на свещеника Елеазара, 
и той да я изведе вън от стана, та да я 
заколят пред него.

9 Тогава един чист човек да събере 
пепелта от юницата и да тури вън от 
стана на чисто място; и пепелта да се 
пази за обществото израилтяни, за да 
се направи с нея вода за очищение от 
грях.

ЙОАН 15:3 Вие сте вече чисти чрез 
учението, което ви говорих.

ГАЛАТЯНИ 3:13 Христос ни изкупи от 
проклетията на закона, като стана 
проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 
5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет 
всеки, който виси на дърво”;

ЕФЕСЯНИ 5:26 за да я освети, като я е 
очистил с водно умиване чрез словото,

ЕВРЕИ 1:3 Който, бидейки сияние на 
Неговата слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

ЕВРЕИ 9:11 А понеже Христос дойде 

като първосвещеник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата 
и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, сиреч, не от настоящето 
творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и 
пепелта от юница, с които се поръсваха 
осквернените, освещава за очистването 
на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който 
чрез вечния Дух принесе Себе Си без 
недостатък на Бога, ще очисти съвестта 
ви от мъртвите дела, за да служите на 
живия Бог!

ЕВРЕИ 10:14 Защото с един принос 
Той е усъвършенствувал за винаги ония, 
които се освещават.

ЕВРЕИ 13:11 Защото се изгарят вън от 
стана телата на животните, чиято кръв, 
първосвещеникът внася в светилището 
като жертва за греховете.

12 Затова и Исус, за да освети людете чрез 
Собствената Си кръв, пострада вън от 
градската порта.

13 Прочее, нека излизаме и ние към Него 
вън от стана, понасяйки позор за Него.

Вижте още: Евреи 10:19-22,29.
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E26 Делото на изкуплението от Месията.

ЧИСЛА 21:9 И тъй, Моисей направи 
медна змия и я тури на най-високата 
върлина; и когато змия ухапеше 
някого, той, като погледнеше на 
медната змия, оставаше жив.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

ЙОАН 3:14 И както Моисей издигна 
змията в пустинята, така трябва да бъде 
издигнат Човешкият Син,

15 та всеки, който вярва в Него [да не 
погине, но] да има вечен живот.

ЙОАН 6:40 Защото това е волята на 
Отца Ми: всеки, който види Сина и 
повярва в Него, да има вечен живот, и Аз 
да го възкреся в последния ден.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

Вижте още: 4 Царе 18:4.

D04 Службата на Месията като Цар.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЧИСЛА 24:7 Ще се излива вода из 
ведрата му, И потомството му ще се 
простира в много води; Царят му ще 
бъде по-висок от Агага, И царството 

му ще се възвеличи.
8 Бог го изведе из Египет; Има 

сила, както див вол; Ще пояде 
неприятелските нему народи, Ще 
строши костите им, и ще ги удари със 
стрелите си.

15 И като почна притчата си, рече: - 
Валаам син Веоров каза, И човекът с 
отворени очи, каза:

16 Каза оня, който чу думите Божии, 
Който има знание за Всевишния 
Който видя видението от Всесилния, 
Който падна в изстъпление, но очите 
му бяха отворени:

17 Виждам го, но не сега; Гледам го, но 
не отблизо; Ще излезе звезда от 
Якова, И ще се въздигне скиптър 
от Израиля; Ще порази моавските 
първенци, И ще погуби всичките 
Ситови {Или, бунтовнически.} 
потомци.

18 Едом ще бъде притежаван, Още Сиир 
ще бъде притежаван от неприятелите 
си; А Израил ще действува мощно.

19 Един произлязъл от Якова ще 
завладее И ще погуби останалите от 
града.

БИТИЕ 49:10 Не ще липсва скиптър от 
Юда, Нито управителев жезъл отсред 
нозете му, Докле дойде Сило {Т.е., 
Мирний.}; И нему ще се покоряват 
племената.

ПСАЛМИ 110:2 Господ ще простре от 
Сиона скиптъра на силата ти; Владей 
всред враговете си.

ДАНИИЛ 2:44 И в дните на ония царе 
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небесният Бог ще издигне царство, 
което до века няма да се разруши, 
и владичеството над което няма да 
премине към други люде; но то ще 
строши и довърши всички тия царства, а 
само то ще пребъде до века.

МАТЕЙ 2:1 А когато се роди Исус във 
Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, 
ето, мъдреци от изток пристигнаха в 
Ерусалим.

2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се 
е родил? защото видяхме звездата му на 
изток, и дойдохме да му се поклоним.

1 КОРИНТЯНИ 15:24 Тогава ще бъде 
краят, когато ще предаде царството на 
Бога и Отца, след като унищожи всяко 
началство и всяка власт и сила.

25 Защото Той трябва да царува, докато 
положи всички врагове под нозете Си.

ФИЛИПЯНИ 2:10 така щото в 
Исусовото име да се поклони всяко 
коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.

9 Възлюбил си правда, и намразил си 
беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те 
е помазал с миро на радост повече от 
Твоите събратя”.

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

ОТКРОВЕНИЕ 22:16 Аз, Исус, 
изпратих ангела Си, за да ви 
засвидетелствува това за църквите. 
Аз съм коренът и потомъкът Давидов, 
светлата утринна звезда.

Вижте още: #1; Числа 24:4; Псалми 18:43; Йоан 1:49; Юда 
1:11; 2 Петрово 1:19; Откровение 2:14; Откровение 20.

B02 Месията е Божият Агнец.
I03 Жертвоприношението представлява 

делото на Месията - принос 
без недостатък - непрекъснато 
всеизгаряне.

ЧИСЛА 28:3 И кажи им: Ето 
приносът чрез огън, който ще 
принасяте Господу: две едногодишни 
агнета на ден, без недостатък, за 
всегдашно всеизгаряне.

4 Едното агне да принасяш заран, а 
другото агне да принасяш вечер;

5 а за хлебен принос една десета от ефа 
чисто брашно, смесено с четвърт ин 
първоток дървено масло.

6 Това е всегдашно всеизгаряне, 
определено на Синайската планина, 
за благоуханна жертва чрез огън 
Господу.

7 И възлиянието му да бъде четвърт 
ин за едното агне; в светилището да 
възливаш силно питие за възлияние 
Господу.

8 А другото агне да принасяш привечер; 
както утринния хлебен принос, и 
както възлиянието му, така да го 
принасяш за благоуханна жертва чрез 
огън Господу.

9 А в съботен ден да принасяте две 
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едногодишни агнета, без недостатък, 
и две десети от ефа чисто брашно, 
смесено с дървено масло за хлебен 
принос с възлиянието му.

10 Това е всеизгарянето за всяка събота, 
освен всегдашното всеизгаряне с 
възлиянието му.

ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи той 
да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще 
види потомството, ще продължи дните 
Си, И това, в което Господ благоволи, ще 
успее в ръката Му.

МАТЕЙ 27:51 И, ето, завесата на храма 
се раздра на две от горе до долу, земята се 
разтресе, скалите се разпукаха,

ЛУКА 23:45 като потъмня слънцето; и 
завесата на храма се раздра през средата.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

ЕВРЕИ 7:25 Затова и може съвършено 
да спасява тия, които дохождат при Бога 
чрез Него, понеже всякога живее да 
ходатайства за тях.

26 Защото такъв първосвещеник ни 
трябваше: свет, невинен, непорочен, 
отделен от грешните и възвисен по-горе 
от небесата;

27 Който няма нужда всеки ден, като ония 
първосвещеници, да принася жертви 
първо за своите грехове, после за 
греховете на людете; защото стори това 
веднъж за винаги, като принесе Себе Си.

28 Защото законът поставя за 
първосвещеници немощни човеци; 
а думите на клетвата, която беше 
подир закона, поставят Сина, Който е 
усъвършенствуван за винаги.

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.

ЕВРЕИ 10:1 Защото законът, като 
съдържа в себе си само сянка на 
бъдещите добрини, а не самата същност 
на нещата, то свещениците, които 
непрестанно принасят всяка година 
същите жертви, никога не могат с тях 
да направят съвършени в чистота ония, 
които пристъпват да жертвуват.

2 Другояче те биха престанали да ги 
принасят; защото жертвоприносителите, 
еднаж очистени, не биха имали вече 
никакво изобличение на съвестта за 
грехове.

3 Но в тия жертви всяка година става 
спомен за греховете.

4 Защото не е възможно кръв от юнци и от 
козли да отмахне грехове.

5 Затова Христос, като влиза в света, казва: 
- “Жертва и принос не си поискал, Но 
приготвил си Ми тяло;

6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са 
угодни.

7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на 
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книгата е писано за Мене), Да изпълня 
Твоята воля, о Боже” -

8 Като казва първо: “Жертви и приноси 
и всеизгаряния и приноси за грях не 
си поискал, нито Ти са угодни”, (които 
впрочем се принасят според закона),

9 после казва: “Ето, дойдох да изпълня 
волята Ти”. Ще каже: Той отмахва 
първото, за да постанови второто.

10 С тая воля ние сме осветени чрез 
принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж за винаги.

1 ПЕТРОВО 1:19 но със скъпоценната кръв 
на Христа, като на агнец без недостатък 
и пречист,

20 Който наистина беше предопределен 
преди създанието на света, но се яви в 
скончанието на времената за вас,

Вижте още: Изход 29:41,42; Левит 6:9,12; Левит 9:3; 
Левит 12:6; Левит 14:12,13,21,24,25; Левит 17:3; Левит 23:12; 

Числа 6:12,14; Числа 29:6,41-43; Съдии 13:33; 2 Летописи 
2:4; Ездра 3:4,5; Неемия 10:33; Псалми 50:8; Псалми 

51:16-19; Исая 56:7; Езекиил 43:27; Езекиил 46:13-15; Йоил 
2:14; Марко 15:38; Йоан 4:34; Римляни 12:1; Евреи 10:14; 1 

Петрово 2:5.
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E12 Месията изпълнява Божия закон.

ВТОРОЗАКОНИЕ 11:18 Вложете, 
прочее, тия мои думи в сърцето си 
и в душата си, вържете ги за знак на 
ръката си, и нека бъдат като надчелия 
между очите ви.

19 Да учите на тях чадата си, като 
говорите за тях, когато седиш в 
къщата си, когато ходиш по пътя, 
когато лягаш и когато ставаш.

20 Да ги написваш на стълбовете на 
вратите на къщата си и на портите си,

ИСУС НАВИН 1:8 Тая книга на 
закона да се не отдалечава от устата ти; 
но да размишляваш върху нея денем и 
нощем, за да постъпваш внимателно, 
според всичко каквото е написано в нея, 
защото тогава ще напредваш в пътя си, 
и тогава ще имаш добър успех {Или, 
постъпваш благоразумно.}.

ПСАЛМИ 1:1 Блажен оня човек, Който 
не ходи по съвета на нечестивите, 
И в пътя на грешните не стои, И в 
събранието на присмивателите не седи;

2 Но се наслаждава в закона на Господа, И 
в Неговия закон се поучава ден и нощ.

ПСАЛМИ 119:11 В сърцето си опазих 
Твоето слово За да не ти съгрешавам.

ПСАЛМИ 119:97 Мем. Колко обичам аз 
Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.

98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър от 
неприятелите ми, Защото те са винаги с 
мене.

99 По-разумен съм от всичките си 
учители, Защото се поучавам в Твоите 

свидетелства.

ИСАЯ 34:16 Потърсете в книгата 
Господна та прочетете; Никое от тия не 
ще липсва Нито ще бъде без другарката 
си; Защото казва Господ: Моите уста 
заповядаха това; И самият Негов Дух ги 
събра.

ЕРЕМИЯ 8:9 Мъдрите се посрамиха, 
Уплашиха се, и хванати бидоха; Ето, 
отхвърлиха словото Господно; И каква 
мъдрост има в тях?

МАТЕЙ 22:29 А Исус в отговор им 
рече: Заблуждавате се, като не знаете 
писанията нито Божията сила.

ЛУКА 16:29 Но Авраам каза: Имат 
Моисея и пророците; нека слушат тях.

30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако 
отиде при тях някой от мъртвите, ще се 
покаят.

31 И той му каза: Ако не слушат Моисея 
и пророците, то и от мъртвите да 
възкръсне някой, пак няма да се убедят.

ЙОАН 5:39 Вие изследвате писанията, 
понеже мислите, че в тях имате вечен 
живот, и те са, които свидетелствуват за 
Мене,

ДЕЯНИЯ 17:11 И беряните бяха по-
благородни от солунците, защото приеха 
учението без всякакъв предразсъдък, и 
всеки ден изследваха писанията да видят 
дали това е вярно.

РИМЛЯНИ 3:2 Много във всяко 
отношение, а първо, защото на юдеите се 
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повериха Божествените писания.

2 ПЕТРОВО 1:19 И така, пророческото 
слово повече се потвърждава за нас; и 
вие добре правите, че внимавате на него, 
като на светило, което свети в тъмно 
място, догде се зазори, и зорницата 
изгрее в сърцата ви.

20 И това да знаете преди всичко, че никое 
пророчество в писанието не е частно на 
пророка обяснение на Божията воля;

21 защото никога не е идвало пророчество 
от човешка воля, но [светите] човеци са 
говорили от Бога; движими от Светия 
Дух.

ОТКРОВЕНИЕ 1:3 Блажен, който 
прочита, и ония, които слушат думите на 
това пророчество и пазят написаното в 
него; защото времето е близо.

Вижте още: Второзаконие 6:6-8; Псалми 19:7-10; Ефесяни 
6:17; Колосяни 3:16; 1 Солунци 5:27; 1 Петрово 2:2.

B13 Властта на Месията.
D02 Службата на Месията като Пророк.
D07 Месията ще бъде Посредникът.
     
ВТОРОЗАКОНИЕ 18:15 Господ твоят 

Бог ще ти въздигне отсред тебе, от 
братята ти, пророк както е въздигнал 
мене; него слушайте,

16 според всичко, което ти просеше от 
Господа своя Бог при Хорив, в деня, 
когато се събрахте, като казваше ти: 
Да не чуя вече гласа на Господа моя 
Бог и да не видя вече тоя голям огън, 
за да не умра.

17 Тогава Господ ми каза: Добро е това, 

което рекоха.
18 Аз ще им въздигна отсред братята 

им пророк, както съм въздигнал 
тебе, и ще туря думите Си в устата 
му; и той ще им говори всичко, което 
Аз му заповядвам.

19 А който не послуша думите Ми, 
които той ще говори в Мое Име, Аз 
ще искам ответ от него.

МАТЕЙ 17:5 А когато той още 
говореше, ето, светъл облак ги засени; 
и ето из облака глас, който каза: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение, Него слушайте.

МАТЕЙ 21:10 И когато влезе в Ерусалим 
целият град се раздвижи; и казваха: Кой 
е Тоя?

11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, 
Който е от Назарет галилейски.

МАРКО 16:16 Който повярва и се кръсти 
ще бъде спасен; а който не повярва ще 
бъде осъден.

ЛУКА 7:13 И Господ, като я видя, 
смили се за нея и рече й: Недей плака.

14 Тогава се приближи и се допря до 
носилото; а носачите се спряха. И рече: 
Момче, казвам ти, стани.

15 И мъртвият се подигна и седна, и почна 
да говори. И Исус го даде на майка му.

16 И страх обзе всички, и славеха Бога, 
казвайки: Велик пророк се издигна 
между нас; и Бог посети Своите люде.

ЛУКА 9:18 И когато Той се молеше 
насаме, и учениците бяха с Него, попита 
ги, казвайки: Според както казва 
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народът, Кой съм Аз?
19 А в отговор те рекоха: Едни казват, че 

си Иоан Кръстител; а други - Илия; 
трети пък, - че един от старовременните 
пророци е възкръснал.

20 Тогава им каза: А според, както вие 
мислите, Кой съм Аз? Петър в отговор 
рече: Божият Христос.

ЛУКА 9:35 И дойде из облака глас 
който каза: Този е Моят Син, Избраник 
Мой; Него слушайте.

ЛУКА 24:17 И рече им: Какви са тия 
думи, които разменяте помежду си, като 
пътувате? И те се спряха натъжени.

18 И един от тях, на име Клеопа, в отговор 
Му рече: Само Ти ли си пришелец в 
Ерусалим и не знаеш станалото там тия 
дни?

19 И рече им: Кое? А те му рекоха: 
Станалото с Исуса Назарянина, Който бе 
пророк, силен в дело и в слово пред Бога 
и пред всичките люде;

20 и как нашите главни свещеници и 
началници Го предадоха да бъде осъден 
на смърт и Го разпнаха.

ЙОАН 1:45 Филип намира Натанаила 
и му казва: Намерихме Онзи, за Когото 
писа Моисей в закона, и за Когото писаха 
пророците, Исуса, Иосифовия син, 
Който е от Назарет.

ЙОАН 4:19 Казва Му жената: 
Господине, виждам, че Ти си пророк.

ЙОАН 4:25 Казва Му жената: Зная, 
че ще дойде Месия (който се нарича 
Христос); Той, когато дойде, ще ни яви 

всичко.
26 Казва й Исус: Аз, Който се разговарям с 

тебе съм Месия.

ЙОАН 6:14 Тогава човеците, като 
видяха знамението, което Той извърши, 
казаха: Наистина, Тоя е пророкът, Който 
щеше да дойде на света.

ЙОАН 7:40 За туй, някои от народа, 
които чуха тия думи казваха: Наистина 
Тоя е пророкът.

41 Други казваха: Тоя е Христос. Някои 
пък казваха: Нима от Галилея ще дойде 
Христос?

42 Не рече ли писанието, че Христос ще 
дойде от Давидовото потомство, и от 
градеца Витлеем, гдето беше Давид?

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

23 и всяка душа, която не би послушала тоя 
Пророк, ще бъде изтребена из людете”.

24 И всичките пророци от Самуила и 
насетне, колцината са говорили, и те са 
известили за тия дни.

25 Вие сте потомци на пророците, и 
наследници на завета, който Бог направи 
с бащите ви, когато каза на Авраама: 
“В твоето потомство ще се благославят 
всички земни племена”.

26 Бог, като възкреси Служителя Си, първо 
до вас Го изпрати, за да ви благослови, 
като отвръща всеки от вас от нечестието 
ви.

ДЕЯНИЯ 7:37 Това е същият Моисей, 
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който рече на израилтяните: “Бог ще ви 
въздигне от братята ви пророк, както 
въздигна и мене”,

ЕВРЕИ 2:3 то как ще избегнем ние, 
ако пренебрегнем едно толкова велико 
спасение, което, от начало прогласено от 
Господа, се потвърди между нас от тия, 
които бяха го чули;

ЕВРЕИ 3:7 Затова, както казва 
Светият Дух: - “Днес, ако чуете гласа му,

8 Не закоравявайте сърцата си както 
в преогорчението, Както в деня на 
изкушението в пустинята,

Вижте още: Евреи 1:1,2; Евреи 3:2-8; Евреи 10:26; Евреи 
12:25,26.

F11 Страданието на Месията.

ВТОРОЗАКОНИЕ 21:23 да не остане 
тялото му през цялата нощ на 
дървото, но непременно да го 
погребеш в същия ден; защото 
обесеният е проклет от Бога; така да 
не оскверниш земята, която Господ 
твоят Бог ти дава в наследство.

ГАЛАТЯНИ 3:13 Христос ни изкупи от 
проклетията на закона, като стана 
проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 
5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет 
всеки, който виси на дърво”;

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ВТОРОЗАКОНИЕ 33:3 Ей, възлюби 
племената; Всичките Му светии са под 
ръката ти; И седяха при нозете ти За 
да приемат думите ти.

ЙОАН 3:16 Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:

ЙОАН 10:28 И Аз им давам вечен 
живот; и те никога няма да загинат, и 
никой няма да ги грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.

ЙОАН 17:24 Отче, желая гдето съм Аз, 
да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: 
Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята 
слава, която си Ми дал; защото си Ме 
възлюбил преди създанието на света.

1 СОЛУНЦИ 1: 6  И вие станахте 
подражатели на нас и на Господа, като, 
всред много скърби, приехте словото с 
радост, която е от Светия Дух; 

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 

ВТОРОЗАКОНИЕ



72

и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

ОТКРОВЕНИЕ 1:20 тайната на 
седемте звезди, които видя в десницата 
Ми, и седемте златни светилника. 
Седемте звезди са ангелите на седемте 
църкви; и седемте светилника са седемте 
църкви.

Вижте още: Изход 19:5,6; Второзаконие 7:7-10; 1 Царе 2:9; 
Псалми 31:23; Еремия 31:3; Малахия 1:2; Лука 10:39; Йоан 
17:11-15; Римляни 8:35-39; Римляни 9:11-13; Ефесяни 2:4,5; 

Йоан 4:19; Юда 1:1.
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A03 Месията е потомък на Давид.

РУТ 4:13 И така, Вооз взе Рут, и тя му 
стана жена; и като влезе при нея, 
Господ й даде зачатие, и тя роди син.

14 И жените казаха на Ноемин: 
Благословен Господ, Който днес не 
те остави без сродник; нека бъде 
прочуто Името Му в Израиля.

17 И съседките му дадоха име казвайки: 
Син се роди на Ноемин. И нарекоха го 
Овид; той е баща на Есея, Давидовия 
баща.

21 Салмон роди Вооза, Вооз роди Овида,
22 Овид роди Есея, а Есей роди Давида.

МАТЕЙ 1:5 Салмон роди Вооза от 
Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид 
роди Есея;

6 а Есей роди цар Давида. Давид роди 
Соломона от Уриевата жена;

МАТЕЙ 1:15 Елиуд роди Елеазара; 
Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;

16 а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, 
от която се роди Исус, Който се нарича 
Христос { Помазаник, или, Месия.}.

17 И така, всичките родове от Авраама 
до Давида са четиринадесет; от 
Давида до преселението във Вавилон, 
четиринадесет рода; и от преселението 
във Вавилон до Христа, четиринадесет 
рода.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

Вижте още: Левит 25:25-29; Левит 27:13-31; Йов 19:25; 
Псалми 19:14; Псалми 78:35; Исая 41:14; Исая 44:6,24; 

Исая 48:17; Исая 49:7; Исая 54:5,8; Исая 59:20; Исая 60:16; 
Матей 1:1-17; Лука 3:23-38.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

1 ЦАРЕ 2:10 Противниците на 
Господа ще се сломят; Ще гръмне от 
небето против тях; Господ ще съди 
краищата на земята, И ще даде сила 
на царя Си, И ще въздигне рога на 
помазаника Си.

ПСАЛМИ 96:13 Пред Господа, защото 
Той иде, Защото иде да съди земята; Ще 
съди света с правда, И племената във 
верността Си.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

32 И ще се съберат пред Него всичките 
народи; и ще ги отлъчи един от други, 
както овчарят отлъчва овцете от козите;

РИМЛЯНИ 14:10 И тъй, ти защо 
съдиш брата си? а пък ти защо презираш 
брата си? Понеже ние всички ще 
застанем пред Божието съдилище.

11 Защото е писано: - “Заклевам се в живота 
Си, казва Господ че всяко коляно ще се 
преклони пред Мене, И всеки език ще 
славослови Бога”.

12 И тъй, всеки от нас за себе си ще 
отговаря пред Бога.

2 КОРИНТЯНИ 5:10 Защото всички 
трябва да застанем открити пред 
Христовото съдилище, за да получи 
всеки според каквото е правил в тялото, 
било добро или зло.

ОТКРОВЕНИЕ 20:11 След това видях 
един голям бял престол и Онзи, Който 
седеше на него, от Чието лице побягнаха 
земята и небето, че не се намери място за 
тях.

12 Видях и мъртвите големи и малки, 
стоящи пред престола; и едни книги 
се разгънаха; разгъна се и друга книга, 
която е книгата на живота; и мъртвите 
бидоха съдени според делата си по 
написаното в книгите.

13 И морето предаде мъртвите, които 
бяха в него; и смъртта и адът предадоха 
мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха 
съдени всеки според делата си.

14 И смъртта и адът бидоха хвърлени в 
огненото езеро. Това - присъдата за в 
огненото езеро {В изданието от 1940 г. 
тези думи липсват} е втората смърт.

15 И ако някой не се намери записан в 
книгата на живота, той биде хвърлен в 
огненото езеро.

Вижте още: #1; #6; Псалми 2:2; Псалми 20:6; Псалми 45:7; 
Псалми 89:17,24; Псалми 92:9; Матей 28:18; Лука 1:69; 

Деяния 4:27; Деяния 10:38.
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A03 Месията е потомък на Давид.
B01 Месията е Божият Син.
D04 Службата на Месията като Цар.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
               
2 ЦАРЕ 7:12 Когато се навършат 

дните ти и заспиш с бащите си, ще 
въздигна потомеца ти подир тебе, 
който ще излезе из чреслата ти, и 
ще утвърдя царството му.

13 Той ще построи дом за името 
Ми; и Аз ще утвърдя престола на 
царството му до века.

14 Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми 
бъде син: ако стори беззаконие, ще го 
накажа с тояга каквато е за мъже и 
с биения каквито са за човешкия род;

15 но Моята милост няма да го остави, 
както я отнех от Саула, когото 
отмахнах от пред тебе.

16 И домът ти и царството ти ще 
се утвърдят пред тебе до века; 
престолът ти ще бъде утвърден до 
века.

ПСАЛМИ 89:26 Той ще извика към Мене: 
Отец ми си, Бог мой и спасителната ми 
канара.

27 При това Аз ще го поставя в положение 
на първороден, По-горе от земните царе.

28 Вечно ще пазя милостта Си за него; И 
заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

29 Също и потомството му ще направя да 
продължава до века, И престолът му като 
дните на небето.

МАТЕЙ 3:17 и ето глас от небесата, 
който казваше: Този е възлюбеният Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

18 Никой, кога да е, не е видял Бога; 
Единородният Син, който е в лоното на 
Отца, Той Го изяви.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата 
слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

4 и стана толкова по-горен от ангелите, 
колкото името, което е наследил, е по-
горно от тяхното.

5 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог 
някога: - “Ти си Мой Син, Аз днес Те 
родих”; и пак: “Аз ще Му бъда Отец, и Той 
ще ми бъде Син”?
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6 А когато пък въвежда Първородния във 
вселената, казва: - “И поклонете се Нему, 
всички Божии ангели”.

7 И за ангелите казва: - “Който прави 
ангелите Си силни като ветрове, И 
служителите Си като огнен пламък”;

8 А за Сина казва: - “Твоят престол, о Боже, 
е до вечни векове; И скиптърът на Твоето 
царство е скиптър на правота.

1 ЙОАНОВО 4:9 В това се яви 
Божията любов към нас, че Бог изпрати 
на света Своя единороден Син, за да 
живеем чрез Него.

10 В това се състои любовта, не че ние сме 
възлюбили Бога, но че Той възлюби нас 
и прати Сина Си като умилостивение за 
греховете ни.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; 3 Царе 5:5; 3 Царе 8:19; 1 Летописи 17:11; 
Псалми 72:17-19; Псалми 89:36,37; Исая 9:7; Еремия 23:5,6; 
Даниил 2:44; Даниил 7:14; Захария 6:13; Матей 16:18; Йоан 

12:34; Деяния 13:34-37; 1 Петрово 2:5; Откровение 20.

E12 Месията изпълнява Божия закон.

2 ЦАРЕ 22:20 И изведе ме на широко, 
Избави ме, защото има благоволение 
към мене.

21 Въздаде ми Господ според правдата 
ми; Според чистотата на ръцете ми 
възнагради ме.

22 Защото съм опазил пътищата 

Господни, И не съм се отклонил от 
Бога мой в нечестие.

23 Защото всичките Му съдби са били 
пред мене; И от повеленията Му не 
съм се отдалечил.

24 Непорочен бях пред Него. И опазих се 
от беззаконието си.

25 Затова ми въздаде Господ според 
правдата ми, Според чистотата ми 
пред очите Му.

ПСАЛМИ 1:2 Но се наслаждава в закона 
на Господа, И в Неговия закон се поучава 
ден и нощ.

ПСАЛМИ 22:8 Той упова на Господа: нека 
го избави; Нека го избави понеже има 
благоволение в него.

ПСАЛМИ 40:8 Драго ми е, Боже мой, да 
изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е 
дълбоко в сърцето ми.

ИСАЯ 42:1 Ето Моят служител, когото 
подкрепявам, Моят избраник, в когото 
благоволи душата Ми; Турих Духа Си 
на него; Той ще постави правосъдие за 
народите.

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 из облака глас, който каза: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение, Него слушайте.

ЙОАН 15:10 Ако пазите Моите 
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заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, 
както и Аз опазих заповедите на Отца Си 
и пребъдвам в Неговата любов.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

РИМЛЯНИ 10:4 Понеже Христос 
изпълнява целта на закона, да се 
оправдае всеки, който вярва.

Вижте още: Псалми 18:19-24; Псалми 37:31; Псалми 
119:13,30,102; Йоан 8:29; Йоан 13:31,32; Римляни 3:31; 

Римляни 7:12; Римляни 8:3,4; Галатяни 3:13,21; Галатяни 
5:22,23.

B13 Властта на Месията.
B21 Месията е Светлината.
E09 Справедливостта на Месията.

2 ЦАРЕ 23:1 А тия са последните 
Давидови думи: - Давид Есеевият син 
рече: Мъжът, който бе издигнат на 
високо, Помазаникът на Бога Яковов 
И сладкият Израилев псалмопевец, 
рече:

2 Духът на Господа говори чрез мене, И 
словото Му дойде на езика ми.

3 Бог Израилев рече, Скалата 
Израилева ми говори: Оня, който 
владее над човеци нека бъде 
праведен, Нека бъде един, който 
владее със страх от Бога;

4 И ще бъде като утринна виделина, 
Когато изгрява слънцето В 
безоблачна зора, Като зеле що никне 

из земята От сиянието, което 
блясва след дъжд.

ПСАЛМИ 72:6 Той ще слезе като дъжд на 
окосена ливада, Като ситен дъжд, който 
оросява земята.

7 В неговите дни ще цъфти праведният, И 
мир ще изобилва докато трае луната.

8 Той ще владее от море до море, И от 
Евфрат {Еврейски: Реката.} до краищата 
на земята.

МИХЕЙ 5:2 А ти, Витлеем Ефратов, 
Макар и да си малък за да бъдеш между 
Юдовите родове, От тебе ще излезе за 
Мене Един, Който ще бъде владетел в 
Израиля, Чийто произход е от начало, от 
вечността.

ЛУКА 1:76 Да! и ти, детенце, пророк 
на Всевишния ще се наречеш; Защото 
ще вървиш пред лицето на Господа да 
приготвиш пътищата за Него.

77 За да дадеш на Неговите люде да познаят 
спасение Чрез прощаване греховете им,

78 Поради милосърдието на нашия Бог, С 
което ще ни посети зора отгоре,

79 За да осияе седящите в тъмнина и в 
мрачна сянка; Така щото да отправи 
нозете ни в пътя на мира.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ЙОАН 12:35 Тогава Исус им рече: Още 
малко време светлината е между вас. 
Ходете докле имате светлината, за да ви 
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не настигне тъмнината. Който ходи в 
тъмнината не знае къде отива.

36 Докле имате светлината, вярвайте в 
светлината, за да станете просветени 
чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. 
Това изговори Исус и отиде та се скри от 
тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:23 И градът нямаше 
нужда от слънце, нито от луна да го 
осветява, защото Божията слава го 
осветяваше, и неговото светило е Агнето.

Вижте още: #1; Второзаконие 32:4,30,31; Псалми 2:6-8; 
Псалми 72:6; Псалми 89:35; Исая 4:2; Исая 60:1-3,19,20; 

Осия 6:3; Михей 5:8; Йоан 1:6,7.

2 ЦАРЕ



79

E01 Служението на Месията.

4 ЦАРЕ 1:6 Те му казаха: Един човек 
излезе да ни посрещне и рече ни: 
Идете, върнете се при царя, който 
ви е пратил, та му кажете: Така казва 
Господ: Няма ли Бог в Израиля та 
пращаш да се допитат до акаронския 
бог Ваал-зевува? Няма, прочее, да 
слезеш от леглото, на което си се 
качил, но непременно ще умреш.

11 Пак царят прати при него друг 
петдесетник с петдесетте му войници. 
И той проговори та му рече: Божий 
човече, така казва царят: Слез скоро.

12 А Илия в отговор им рече: Ако аз 
съм Божий човек, нека слезе огън 
от небето та нека изгори тебе и 
петдесетте войници. И слезе Божият 
огън от небето та изгори него и 
петдесетте му войници.

ЛУКА 9:51 И когато се навършваха 
дните да се възнесе, Той насочи лицето 
Си да пътува към Ерусалим.

52 И проводи пред Себе Си пратеници, 
които отидоха и влязоха в едно 
самарянско село да приготвят за Него.

53 Но не Го приеха, защото лицето Му беше 
обърнато към Ерусалим.

54 Като видяха това учениците Му Яков 
и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да 
заповядаме да падне огън от небето и да 
ги изтреби [както стори и Илия]?

55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: 
Вие не знаете на какъв сте дух; защото 
Човешкият Син не е дошъл да погуби 
човешки души, но да спаси].

56 И отидоха в друго село.

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ЙОАН 3:17 Понеже Бог не е пратил 
Сина на света да съди света, но за да бъде 
светът спасен чрез Него.

ЙОАН 12:47 И ако чуе някой думите 
Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не 
дойдох да съдя света, но да спася света.

ДЕЯНИЯ 1:8 Но ще приемете сила, 
когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в 
Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята.

ДЕЯНИЯ 8:14 А апостолите, които бяха в 
Ерусалим, като чуха, че Самария приела 
Божието учение, пратиха им Петра и 
Иоана,

Вижте още: Притчи 9:8; Еремия 23:13; Михей 1:5; Матей 
18:11; Матей 20:28; Лука 19:10; Йоан 4:4,9,40-42; Деяния 

9:31; 1 Тимотей 1:15.

4 ЦАРЕ
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A03 Месията е потомък на Давид.
D04 Службата на Месията като Цар.
     
1 ЛЕТОПИСИ 17:11 Когато се 

навършат дните ти, та трябва да 
отидеш при бащите си, ще въздигна 
потомеца ти подир тебе, който ще 
бъде един от твоите синове, и ще 
утвърдя царството му.

МАТЕЙ 2:1 А когато се роди Исус във 
Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, 
ето, мъдреци от изток пристигнаха в 
Ерусалим.

2 И казаха: Где е Юдейският цар, който се 
е родил? защото видяхме звездата му на 
изток, и дойдохме да му се поклоним.

ДЕЯНИЯ 13:36 Обаче, Давид, след като в 
своето си поколение послужи на Божието 
намерение, заспа и биде положен при 
бащите си, и видя изтление.

37 А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя 
изтление.

РИМЛЯНИ 1:3 за Сина Му нашия Господ 
Исус Христос, Който по плът се роди от 
Давидовото потомство,

Вижте още: #1.

E17 Месията ще построи храм на Бога.

1 ЛЕТОПИСИ 17:12 Той ще Ми 
построи дом; и Аз ще утвърдя 
престола му до века.

ЙОАН 2:19 В отговор Исус им рече: 
Разрушете тоя храм и за три дни ще го 

издигна.
20 Затова юдеите рекоха: За четиридесет и 

шест години е бил граден тоя храм, та Ти 
за три дни ли ще го издигнеш?

21 Но Той говореше за храма на тялото Си.

ДЕЯНИЯ 7:47 А Соломон му построи 
дом.

48 Но Всевишният не обитава в 
ръкотворени храмове, както казва 
пророка:

49 “Небето ми е престол, А земята е Мое 
подножие; Какъв дом ще построите за 
Мене? Казва Господ, Или какво е мястото 
за Моя покой?

КОЛОСЯНИ 2:9 Защото в Него 
обитава телесно всичката пълнота на 
Божеството;

Вижте още: #1; Захария 6:12,13.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.

1 ЛЕТОПИСИ 17:13 Аз ще му бъда 
отец, и той ще Ми бъде син; и няма 
да отнема милостта Си от него, 
както я отнех от оногова, който бе 
преди тебе;

ЛУКА 9:35 И дойде из облака глас 
който каза: Този е Моят Син, Избраник 
Мой; Него слушайте.

ЙОАН 3:3 Исус в отговор му рече: 
Истина, истина ти казвам, ако се не роди 
някой отгоре {Или: Изново.}, не може да 
види Божието царство.

1 ЛЕТОПИСИ
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ЕВРЕИ 1:5 Защото, кому от ангелите 
е рекъл Бог някога: - “Ти си Мой Син, 
Аз днес Те родих”; и пак: “Аз ще Му бъда 
Отец, и Той ще ми бъде Син”?

Вижте още: #1; Псалми 2:7,12.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

1 ЛЕТОПИСИ 17:14 но ще го закрепя 
в Моя дом и в Моето царство до века; 
престолът му ще бъде утвърден до 
века.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

Вижте още: #1; Евреи 3:6.

1 ЛЕТОПИСИ
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D08 Месията ще бъде Сигурността.

ЙОВ 17:3 Дай, моля, 
поръчителство; стани ми поръчител 
при Себе Си; Кой друг би дал ръка на 
мене,

ПРИТЧИ 11:15 Който поръчителствува 
за чужд човек, зле ще пострада, А който 
мрази поръчителството е в безопасност.

ПРИТЧИ 17:18 Човек без разум дава ръка 
И става поръчител на ближния си.

ПРИТЧИ 22:26 Не бъди от тия, които 
дават ръка От тия, които стават 
поръчители за дългове,

ЕВРЕИ 7:22 толкоз на по-добър завет 
Исус стана поръчител.

Вижте още: Исая 38:14; Еремия 30:21,22.

 
D05 Месията ще бъде Изкупителят.
E11 Месията ще даде вечен живот.
G01 Възкресението на Месията е 

пророкувано.

ЙОВ 19:25 Защото зная, че е жив 
Изкупителят ми, И че в последно 
време ще застане на земята;

26 И, като изтлее след кожата ми това 
тяло, Пак вън от плътта си ще видя 
Бога:

27 Когото сам аз ще видя, И очите ми ще 
гледат, и то не като чужденец. За тая 
гледка дробовете ми се топят дълбоко 
в мене.

ИСАЯ 26:19 Твоите умрели ще 
оживеят; Моите мъртви тела ще 
възкръснат. Събудете се и запейте 
радостно вие, които обитавате в пръстта, 
Защото росата Ти е като росата по 
тревите, И земята ще предаде {Еврейски: 
Изхвърли.} мъртвите.

ДАНИИЛ 12:2 И множеството от спящите 
в пръстта на земята ще се събудят, едни 
за вечен живот, а едни за срам и вечно 
презрение.

ЙОАН 5:28 Недейте се чуди на това; 
защото иде час, когато всички, които са в 
гробовете, ще чуят гласа Му,

РИМЛЯНИ 8:13 Защото, ако живеете 
плътски, ще умрете; но ако чрез Духа 
умъртвявате телесните действия, ще 
живеете.

1 КОРИНТЯНИ 15:22 Защото, както в 
Адама всички умират, така и в Христа 
всички ще оживеят.

23 Но всеки на своя ред; Христос първият 
плод, после, при пришествието на 
Христа, тия, които са Негови.

ОТКРОВЕНИЕ 1:18 бях мъртъв, и, 
ето, живея до вечни векове; и имам 
ключовете на смъртта и на ада.

Вижте още: Йов 33:23,24; Псалми 19:14; Исая 54:5; Исая 
59:20,21; Езекиил 37:7-10; Ефесяни 1:7; 2 Тимотей 4:8.

ЙОВ
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B11 Послушанието на Месията.
E12 Месията изпълнява Божия закон.
G05 Месията ще види много плод.

ПСАЛМИ 1:1 Блажен оня човек, 
Който не ходи по съвета на 
нечестивите, И в пътя на грешните 
не стои, И в събранието на 
присмивателите не седи;

2 Но се наслаждава в закона на Господа, 
И в Неговия закон се поучава ден и 
нощ.

3 Ще бъде като дърво посадено при 
потоци води, Което дава плода си на 
времето си, И чийто лист не повяхва; 
Във всичко що върши ще благоуспява.

4 Не е така с нечестивите; Но те са като 
плявата, която вятърът отвява.

5 Затова, нечестивите няма да устоят 
в съда, Нито грешните в събора на 
праведните;

6 Защото Господ наблюдава пътя на 
праведните; А пътят на нечестивите 
ще бъде погибел.

ПСАЛМИ 40:8 Драго ми е, Боже мой, да 
изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е 
дълбоко в сърцето ми.

ИСАЯ 53:11 Ще види плодовете от 
труда на душата Си и ще се насити; 
Праведният Ми служител ще оправдае 
мнозина чрез знанието им за Него, И Той 
ще се натовари с беззаконията им.

ЕРЕМИЯ 17:7 Благословен да бъде оня 
човек, Който уповава на Господа, И чието 
упование е Господ.

8 Защото ще бъде като дърво насадено при 
вода, Което разпростира корените си при 

потока, И няма да се бои, когато настане 
пекът, Но листът му ще се зеленее, И не 
ще има грижа в година на бездъждие, 
Нито ще престане да дава плод.

ЙОАН 4:34 Казва им Исус: Моята 
храна е да върша волята на Онзи, Който 
ме е пратил, и да върша Неговата работа.

РИМЛЯНИ 3:12 Всички се отклониха, 
заедно се развратиха; Няма кой да прави 
добро, няма ни един”.

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

ОТКРОВЕНИЕ 22:2 И от двете страни 
на реката имаше дърво на живот, което 
раждаше плод дванадесет пъти, като 
даваше плод всеки месец; и листата 
на дърветата бяха за изцеление на 
народите.

Вижте още: Битие 2:9; Второзаконие 11:18-20; Исус 
Навин 1:8; Псалми 37:30,31; Псалми 104:34; Псалми 112:1; 

Псалми 119:11,15,16,24,47,97-99; Еремия 31:33; Малахия 
3:17,18; Римляни 7:22; Евреи 8:10; Йоан 5:3.

F12 Месията ще изпита съпротива.

ПСАЛМИ 2:1 Защо се разоряват 
народите, И племената намислюват 
суета?

ЛУКА 18:32 Защото ще бъде предаден 
на езичниците, които ще Му се поругаят, 
и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го 

ПСАЛМИ
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заплюят,

ДЕЯНИЯ 4:24 А те като чуха, издигнаха 
единодушно глас към Бога и рекоха: 
Владико, Ти си Бог, Който си направил 
небето, земята, морето и всичко що е в 
тях,

25 Ти чрез Светия Дух, говорещ чрез устата 
на слугата Ти, баща на Давида, си рекъл: - 
“Защо се разяряваха народите, И людете 
намислюваха суети?

26 Опълчваха се земните царе, И 
управниците се събираха заедно, Против 
Господа и против Неговия Помазаник”.

27 Защото наистина и Ирод и Понтийски 
Пилат, с езичниците и Израилевите 
люде, се събраха в тоя град против Твоя 
свет Служител Исуса, Когото си помазал,

28 за да извършат всичко що Твоята ръка и 
Твоята воля са определили да стане.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #1; Псалми 83:2-5; Матей 21:38; Йоан 11:50; 
Деяния 5:33; Деяния 16:22.

F12 Месията ще изпита съпротива.

ПСАЛМИ 2:2 Опълчват се земните 
царе, И управниците се наговарят 
заедно, Против Господа и против 
Неговия Помазаник, като казват:

3 Нека разкъсаме връзките им, И нека 
отхвърлим от себе си въжетата им.

ЛУКА 13:31 В същия час дойдоха някои 
фарисеи, които Му казаха: Излез и иди 
си оттук, защото Ирод иска да Те убие,

ЛУКА 19:14 Но неговите граждани 
го мразеха, и изпратиха след него 
посланици да кажат: Не щем този да 
царува над нас.

ЛУКА 23:11 Но Ирод с войниците си, 
презирайки Го, след като Му се поруга; 
облече Го във великолепна дреха, и Го 
прати обратно на Пилата.

12 В същия ден Ирод и Пилат се 
сприятелиха помежду си; защото преди 
това враждуваха един против друг.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #1; Матей 2:16; Матей 25:59; Матей 27:1; 
Йоан 1:41; Йоан 15:23; Деяния 4:5-8; Деяния 10:38; Деяния 

12:1-6; Евреи 1:9; 1 Петрово 2:7,8.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 2:4 Тоя, Който седи на 
небесата, ще се смее; Господ ще им се 
поругае.

5 Тогава ще им продума в гнева Си, И в 
тежкото Си негодувание ще ги смути, 
казвайки:

6 Но Аз поставих Царя Си На Сион, 
светия Мой хълм.

ПСАЛМИ



85

МАТЕЙ 23:33 Змии! рожби ехиднини! 
как ще избегнете от осъждането в 
пъкъла?

34 Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, 
мъдри и книжници; едни от тях ще 
убиете и ще разпънете, и други от тях ще 
биете в синагогите си, и ще ги гоните от 
град в град;

35 за да дойде върху вас всичката праведна 
кръв проляна на земята, от кръвта на 
праведния Авел до кръвта на Захария, 
Варахиевия син, когото убихте между 
светилището и олтара.

36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде 
върху туй поколение.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

ЕФЕСЯНИ 1:22 И всичко покори под 
нозете Му, и постави Го да бъде глава над 
всичко за църквата,

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 

слънцето в силата си.

Вижте още: #1; Псалми 11:4; Псалми 37:13; Псалми 50:16-
22; Псалми 59:8; Псалми 115:3; Притчи 1:26; Исая 40:22; 

Захария 1:15; Лука 19:27,43,44; Деяния 2:34-36; Деяния 
5:30,31; Евреи 12:22-25; Откровение 14:1; Откровение 19:15.

B01 Месията е Божият Син.
B04 Божествените качества на Месията.

ПСАЛМИ 2:7 Аз ще изявя 
постановлението; Господ ми каза: Ти 
си Мой Син; Аз днес те родих.

МАТЕЙ 3:17 и ето глас от небесата, 
който казваше: Този е възлюбеният Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

ДЕЯНИЯ 13:32 И ние ви донесохме блага 
вест за обещанието дадено на бащите ни,

33 че Бог го изпълни на техните чада, като 
възкреси Исуса; както е писано и във 
втория Псалом: - “Ти си Мой Син, Аз 
днес Те родих”.

РИМЛЯНИ 1:1 Павел, слуга Исус 
Христов, призван за апостол, отделен да 
проповядва благовестието от Бога,

2 (което по-напред Той беше обещал чрез 
пророците Си в светите писания),

3 за Сина Му нашия Господ Исус Христос, 
Който по плът се роди от Давидовото 
потомство,

4 а по Дух на светост биде със сила обявен 
като Божий Син чрез възкресението от 
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мъртвите;

ЕВРЕИ 5:5 така и Христос не 
присвои на Себе Си славата да стане 
първосвещеник, а Му я даде Оня, Който 
Му е казал: “Ти си Мой Син. Аз днес Те 
родих”;

6 както и на друго място казва: “Ти 
си свещеник до века Според чина 
Мелхиседеков”

Вижте още: Матей 16:16; Матей 17:5; Йоан 1:14,18; 
Римляни 1:1-4; Евреи 1:5,6.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 2:8 Поискай от Мене и 
Аз ще ти дам народите за твое 
наследство, И земните краища за 
твое притежание.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил.

4 Аз те прославих на земята, като свърших 
делото, което Ти Ми даде да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

Вижте още: #1; #2; #4; Псалми 22:17; Деяния 20:21; Деяния 
26:18-20; Римляни 16:26; 1 Солунци 1:9; Откровение 7:9-12; 

Откровение 15:4.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 2:9 Ще ги съкрушиш с 
желязна тояга, Ще ги строшиш 
като грънчарски съд.

ОТКРОВЕНИЕ 2:26 И на този, който 
победи, и който се пази до край, за да 
върши дела чисти като Моите, ще дам 
власт над народите, -

27 (и той “Ще ги управлява с желязна 
тояга; Те ще се строшат като грънчарски 
съдове”, -) както и Аз получих от Отца 
Си.

ОТКРОВЕНИЕ 12:5 И тя роди мъжко 
дете, което има да управлява всичките 
народи с желязна тояга; и нейното чадо 
бе грабнато и занесено при Бога, дори 
при Неговия престол.

Вижте още: #1; Псалми 21:8,9; Псалми 89:22; Исая 30:14; 
Исая 60:12; Даниил 2:44.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 2:10 Сега, прочее, вразумете 
се, о царе; Научете се, земни съдии.

11 Слугувайте на Господа със страх, И 
радвайте се с трепет.

12 Целувайте Избраника, за да се 
не разгневи, Та погинете в пътя; 
Защото скоро ще пламне Неговият 
гняв. Блажени са всички, които се 
надяват на Него.

ИСАЯ 60:1 Стани, свети, защото 
светлина дойде за тебе, И славата 
Господна те осия.

2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, 
И мрак племената; А над тебе ще осияе 
Господ, И славата Му ще ти се яви.

3 Народите ще дойдат при светлината ти, 
И царете при бляскавата ти зора.

4 Дигни наоколо очите си и виж: Те всички 
се събират, идат при тебе; Синовете ти 
ще дойдат от далеч, И дъщерите ти ще 
бъдат носени на ръце {Еврейски: Бавене 
на обятия. Виж. Гл. 66:12.}.

5 Тогава ще видиш и ще се зарадваш 
{Еврейски: Светне пред очите ти}, И 
сърцето ти ще затрепти и ще се разшири; 
Защото изобилието на морето ще се 
обърне към тебе, Имотът на народите ще 
дойде при тебе.

ЙОАН 5:23 за да почитат всички Сина, 
както почитат Отца. Който не почита 
Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.

2 СОЛУНЦИ 1:8 в пламенен огън да даде 
възмездие на ония, които не познават 
Бога, и на ония, които не се покоряват на 

благовестието на нашия Господ Исус.
9 Такива ще приемат за наказание вечна 

погибел от присъствието на Господа и от 
славното явление на Неговата сила,

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

12 Очите Му бяха огнен пламък, на 
главата Му бяха много корони и носеше 
написано име, което никой не знаеше, а 
само Той;

13 и беше облечен в дреха, попръскана с 
кръв; и името Му беше Божието слово.

14 И небесните войски, облечени в бял и 
чист висон, следваха подир Него на бели 
коне.

15 Из устата Му излизаше остър меч, за 
да порази с него народите; и Той ще ги 
управлява с желязна тояга и ще стъпче 
лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

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

Вижте още: #1; #2; Псалми 40:4; Псалми 84:12; Псалми 
146:3-5; Притчи 16:20; Еремия 17:7; Римляни 10:11; Евреи 1:5; 

Евреи 12:22-25,28,29; 1 Петрово 2:6; 1 Петрово 1:21.

E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

ПСАЛМИ 8:1 За първия певец 
на гетския инструмент. Давидов 
псалом. Иеова, Господи наш, Колко 
е превъзходно Твоето име по цялата 
земя; Ти си поставил славата Си над 
небесата.

2 Из устата на младенците и 
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сучещите Укрепил Си сила поради 
противниците Си, За да накараш да 
млъкне врагът и отмъстителят.

МАТЕЙ 11:25 В онова време Исус 
проговори, казвайки: Благодаря Ти, 
Отче, Господи на небето и земята, 
за гдето си утаил това от мъдрите и 
разумните, а си го открил на младенците.

МАТЕЙ 21:15 А главните свещеници и 
книжници, като видяха чудесните дела, 
които стори и децата, които викаха в 
храма, казвайки: Осана на Давидовия 
Син! възнегодуваха и рекоха Му:

16 Чуваш ли какво казват тия? А Исус 
им каза: Чувам. Не сте ли никога чели 
тая дума: - “Из устата на младенците и 
сучещите Приготвил си хвала?”

Вижте още: Лука 10:21; 1 Коринтяни 1:27.

B07 Всемогъществото на Месията.

ПСАЛМИ 8:6 Поставил си го господар 
над делата на ръцете Си; Всичко си 
подчинил под нозете му,

ЕФЕСЯНИ 1:22 И всичко покори под 
нозете Му, и постави Го да бъде глава над 
всичко за църквата,

Вижте още: Матей 28:18; Евреи 1:2; Евреи 2:8.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
F01 Смъртта на Месията е пророкувана.
G01 Възкресението на Месията е 

пророкувано.
     
ПСАЛМИ 16:8 Винаги турям Господа 

пред себе си; Понеже Той е от дясно 
ми, аз няма да се поклатя.

9 Затова се зарадва сърцето ми, и 
развесели се душата {Еврейски: 
Славата.} ми, А още и плътта ми ще 
пребивава в увереност.

10 Защото няма да оставиш душата ми 
в преизподнята; Нито ще допуснеш 
угодника Си да види изтление.

11 Ще ми изявиш пътя на живота; Пред 
Твоето присъствие има пълнота от 
радост, Отдясно на Тебе-всякога 
веселие.

ПСАЛМИ 49:15 Но Бог ще изкупи душата 
ми от силата на преизподнята. Защото 
ще ме приеме. (Села)

ПСАЛМИ 71:20 Ти, Който си ми показал 
много и тежки притеснения, Пак ще ме 
съживиш, И от дълбочините на земята 
пак ще ме извадиш.

ИСАЯ 25:8 Ще погълне смъртта за 
винаги; И Господ Бог ще обърше сълзите 
от всичките лица, И ще отнеме укора на 
людете Си от цялата земя; Защото Господ 
е изговорил това.

ДЕЯНИЯ 2:25 Защото Давид казва за 
Него: - “Винаги гледах Господа пред себе 
си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се 
поклатя;

26 Затова се зарадва сърцето ми, и 
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развесели езикът ми, А още и плътта ми 
ще престоява в надежда;

27 Защото няма да оставиш душата ми в 
ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да 
види изтление.

28 Изявил си ми пътищата на живота; В 
присъствието си ще ме изпълниш с 
веселба”.

29 Братя, мога да ви кажа свободно за 
патриарха Давида, че и умря и биде 
погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, 
че Бог с клетва му се обеща, че от плода 
на неговите чресла [по плът ще въздигне 
Христа, да Го] постави на престола му,

31 той предвиждаше това, говори за 
възкресението на Христа, че нито Той 
беше оставен в ада, нито плътта му видя 
изтление.

ДЕЯНИЯ 13:33 че Бог го изпълни на 
техните чада, като възкреси Исуса; както 
е писано и във втория Псалом: - “Ти си 
Мой Син, Аз днес Те родих”.

34 А че Го е възкресил от мъртвите, никога 
вече да се не връща в изтлението казва 
така: “Ще ви дам Верните милости, 
обещани на Давида”.

35 Защото и в друг Псалом казва: “Няма да 
оставиш Светеца Си да види изтление”.

36 Обаче, Давид, след като в своето 
си поколение послужи на Божието 
намерение, заспа и биде положен при 
бащите си, и видя изтление.

37 А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя 
изтление.

ОТКРОВЕНИЕ 1:18 бях мъртъв, и, 
ето, живея до вечни векове; и имам 
ключовете на смъртта и на ада.

Вижте още: Псалми 30:3; Псалми 86:13; Исая 26:19; Осия 

6:2; Осия 13:14; Матей 27:52,53; Йоан 8:51-55; Деяния 3:14,15; 
1 Коринтяни 15:20,26,42,54,55.

B18 Святостта, красотата и славата на 
Месията.

ПСАЛМИ 17:15 А аз ще видя лицето Ти в 
правда; Когато се събудя ще се наситя 
от изгледа Ти.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

ЛУКА 9:26 Защото, ако се срамува 
някой от Мене и от думите Ми, то и 
Човешкият Син ще се срамува от него, 
когато дойде в Своята слава, и в славата 
на Отца и на Своите ангели.

ЛУКА 9:32 А Петър и ония, които 
бяха с него, ги беше налегнал сън; но 
когато се разбудиха, видяха славата Му и 
двамата мъже, които стояха с Него.

33 И когато те се разделиха с Него, Петър 
рече на Исуса: Наставниче, добре е да 
сме тука: и нека направим три шатри, за 
Тебе една за Моисея една, и една за Илия 
без да знае какво дума.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 11:40 Казва й Исус: Не рекох ли 
ти, че ако повярваш ще видиш Божията 
слава?
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ЙОАН 17:22 И славата, която Ти Ми 
даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, 
както и Ние сме едно;

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 и Мене.

24 Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с 
Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си 
Ми дал, за да гледат Моята слава, която 
си Ми дал; защото си Ме възлюбил 
преди създанието на света.

ДЕЯНИЯ 7:55 А Стефан, бидейки пълен 
със Светия Дух, погледна на небето, 
и видя Божията слава и Исуса стоящ 
отдясно на Бога;

РИМЛЯНИ 8:18 Понеже смятам, че 
сегашните временни страдания не 
заслужават да се сравнят със славата, 
която има да се открие към нас.

1 КОРИНТЯНИ 13:12 Защото сега 
виждаме нещата неясно, като в огледало, 
а тогава ще ги видим лице с лице; сега 
познавам отчасти, а тогава ще позная 
напълно, както и съм бил напълно 
познат.

2 КОРИНТЯНИ 3:18 А ние всички, с 
открито лице, като в огледало, гледайки 
Господната слава, се преобразяваме в 
същия образ, от слава в слава, както от 
Духа Господен.

1 ЙОАНОВО 3:2 Възлюбени, сега сме 
Божии чада, и още не е станало явно 
какво ще бъдем; но знаем, че когато 
стане явно, ще бъдем подобни Нему, 

защото ще Го видим както е.

Вижте още: Псалми 104:31; Псалми 138:5; Исая 6:1-5; Исая 
24:14; Исая 35:2; Исая 40:5; Исая 60:1; Исая 61:6; Езекиил 

3:23; Езекиил 10:4; Авакум 2:14; Матей 8:38; Матей 19:28; 
Марко 8:38; Марко 13:26; Лука 19:38; Йоан 12:41.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 18:4 Връзките на смъртта ме 
окръжиха; Порои от беззаконие ме 
уплашиха.

5 Връзките на преизподнята ме обвиха; 
Примките на смъртта ме стигнаха.

6 В утеснението си призовах Господа. И 
към Бога мой викнах; От храма Си Той 
чу гласа ми, И викането ми пред Него 
стигна в ушите Му.

ПСАЛМИ 88:6 Положил си ме в най-
дълбокия ров, В тъмни места, в бездните.

7 Натегна на мене Твоят гняв, И с всичките 
Си вълни Ти си ме притиснал. (Села).

ПСАЛМИ 116:3 Връзките на смъртта ме 
обвиха, И мъките на преизподнята ме 
намериха; Скръб и беда срещнах.

МАРКО 14:33 И взе със Себе Си Петра, 
Якова и Иоана, и захвана да се ужасява и 
да тъгува.

34 И казва им: Душата Ми е прескръбна до 
смърт; постойте тука и бдете.

35 И като отиде малко напред, падна на 
земята; и молеше се ако е възможно, да Го 
отмине тоя час, казвайки:

36 Авва, Отче, за Тебе всичко е възможно; 
отмини Ме с тая чаша; не, обаче, както 
Аз искам, но както Ти искаш.
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ЛУКА 22:44 И като беше на мъка, 
молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на 
земята.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

B11 Послушанието на Месията.

ПСАЛМИ 18:21 Защото съм опазил 
пътищата Господни, И не съм се 
отклонил от Бога мой в нечестие.

22 Защото всичките Му съдби са били 
пред мене, И от повеленията Му не 
съм се отдалечил.

23 Непорочен бях пред Него, И опазих се 
от беззаконието си.

24 Затова Господ ми въздаде според 
правдата ми, Според чистотата на 
ръцете ми пред очите Му.

ЛУКА 23:4 И Пилат рече на главните 
свещеници и на народа: Аз не намирам 
никаква вина в Тоя човек.

ЛУКА 23:14 Доведохте ми Тоя човек 
като един, който развращава людете; 
но, ето, аз Го разпитах пред вас, и не 
намерих в Тоя човек никаква вина 
относно онова, за което Го обвинявате.

ЛУКА 23:22 А той трети път им 
каза: Че какво зло е сторил Той? Аз 

не намирам в Него нищо за което да 
заслужава смърт; и тъй, като Го накажа, 
ще Го пусна.

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

Вижте още: Изход 23:21; Псалми 1:2; Псалми 37:31; 
Псалми 40:8; Псалми 119:1,44,51,97,102; Еремия 31:33; 

Езекиил 36:27; Йоан 18:38; Йоан 19:4,6.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
E13 Бог одобрява служението на Месията.

ПСАЛМИ 20:4 Да ти даде според 
желанието на сърцето ти, И да 
изпълни всяко твое намерение!

5 В спасението Ти ще се зарадваме, И 
в името на нашия Бог ще издигнем 
знамена. Господ да изпълни всичките 
твои прошения!

6 Сега зная, че Господ избавя 
помазаника Си; Ще го послуша от 
своето Си небе Със спасителната сила 
на десницата Си.

ПСАЛМИ 132:17 Там ще направя да 
изникне рог на Давида; Приготвих 
светилник за помазаника Си.

18 Неприятелите му ще облека със срам; А 
на него ще блещи короната.

ЙОАН 11:42 Аз знаех, че Ти винаги Ме 
слушаш; но това казах заради народа, 
който стои наоколо, за да повярват, че Ти 
си Ме пратил.
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ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил.

4 Аз те прославих на земята, като свърших 
делото, което Ти Ми даде да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ДЕЯНИЯ 2:36 И тъй, нека знае добре 
целият Израилев дом, че Тогова Исуса, 
Когото вие разпнахте, Него Бог е 
направил и Господ и Помазаник.

ДЕЯНИЯ 5:31 Него Бог възвиси до 
десницата Си за Началник и Спасител, да 
даде покаяние на Израиля и прощение 
на греховете.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

Вижте още: Псалми 13:5; Псалми 18:35,50; Псалми 28:8; 
Исая 57:15; Матей 6:9; Йоан 9:31; Деяния 2:33.

A04 Месията е вечен.
     
ПСАЛМИ 21:4 Той проси от Тебе 

живот; И Ти си му дал дългоденствие 
до вечни векове.

ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи той 
да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще 
види потомството, ще продължи дните 
Си, И това, в което Господ благоволи, ще 
успее в ръката Му.

МАТЕЙ 28:5 А ангелът проговори, като 
каза на жените: Вие не се бойте, защото 
зная, че търсите разпнатия Исус.

6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и 
рече: дойдете и вижте мястото, гдето е 
лежал Господ.

ЙОАН 11:25 Исус й рече: Аз съм 
възкресението и живота; който вярва в 
Мене, ако и да умре, ще живее;

ОТКРОВЕНИЕ 1:18 бях мъртъв, и, 
ето, живея до вечни векове; и имам 
ключовете на смъртта и на ада.

Вижте още: Псалми 16:10,11; Псалми 91:16.

B14 Месията разкрива Божията слава.
B18 Святостта, красотата и славата на 

Месията.

ПСАЛМИ 21:5 Голяма е славата му чрез 
Твоето избавление; Чест и величие си 
положил на него;

ЙОАН 13:31 А когато излезе, Исус 
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казва: Сега се прослави Човешкият Син, 
и Бог се прослави в Него;

32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро 
ще Го прослави.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил.

4 Аз те прославих на земята, като свърших 
делото, което Ти Ми даде да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ФИЛИПЯНИ 2:9 Затова и Бог го 
превъзвиши, и Му подари името, което е 
над всяко друго име;

10 така щото в Исусовото име да се поклони 
всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

ЕВРЕИ 8:1 А от това, което казваме, 
ето що е смисълът: Ние имаме такъв 
първосвещеник, Който седна отдясно на 
престола на Величието в небесата,

ОТКРОВЕНИЕ 5:13 И всяко създание, 
което е на небето, на земята и под земята 
и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, 
и на Агнето да бъде благословение и 

почит, слава и господство, до вечни 
векове.

Вижте още: #2; Матей 28:18; Йоан 17:22; Ефесяни 1:20-22; 
1 Петрово 3:22.

E16 Месията ще благослови Своя народ.

ПСАЛМИ 21:6 Защото си го поставил 
да бъде за благословение до 
века, Развеселил си го с радост в 
присъствието Си;

7 Защото царят уповава на Господа, И 
чрез милосърдието на Всевишния 
няма да се поклати.

ДЕЯНИЯ 3:26 Бог, като възкреси 
Служителя Си, първо до вас Го изпрати, 
за да ви благослови, като отвръща всеки 
от вас от нечестието ви.

ГАЛАТЯНИ 3:9 Така щото тия, които имат 
вяра се благославят заедно с вярващия 
Авраам.

ГАЛАТЯНИ 3:14 така щото 
благословението, дадено на Авраама, да 
дойде чрез Христа Исуса на езичниците, 
за да приемем обещания Дух чрез вяра.

ЕФЕСЯНИ 1:3 Благословен да бъде Бог 
и Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Който в Христа ни е благословил с всяко 
духовно благословение в небесни места;

ЕВРЕИ 2:13 и пак: - “Аз на Него ще 
уповавам” и пак: - “Ето Аз и децата, които 
Ми е дал Бог”.
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Вижте още: #1; Битие 12:2; Псалми 16:8,11; Псалми 18:2; 
Псалми 63:2-5; Псалми 91:2,9.

F01 Смъртта на Месията е пророкувана.
F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:1 (По слав. 21). За първия 
певец по “Кошутата на зората”. 
Давидов псалом. Боже мой, Боже 
мой, защо си ме оставил? Защо 
стоиш далеч и не ми помагаш, Нито 
внимаваш на думите на охкането 
{Еврейски: Рикаенето.} ми?

2 Боже мой, викам денем, но не 
отговаряш, И нощем, но нямам отдих.

МАТЕЙ 27:45 А от шестия час тъмнина 
покриваше цялата земя до деветия час.

46 А около деветия час Исус извика със 
силен глас: Или, Или, лама савахтани? 
сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме 
оставил?

ЛУКА 22:41 И Той се отдели от тях 
колкото един хвърлей камък, и, като 
коленичи, молеше се, думайки:

42 Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; 
обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.

43 И яви Му се ангел от небето и Го 
укрепяваше.

44 И като беше на мъка, молеше се по-
усърдно; и потта Му стана като големи 
капки кръв, които капеха на земята.

45 И като стана от молитвата, дойде при 
учениците и ги намери заспали от скръб; 
и рече им:

46 Защо спите? Станете и молете се, за да не 
паднете в изкушение.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 

и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

Вижте още: Псалми 22:11; Псалми 32:3,4; Псалми 38:8; 
Матей 26:39; Марко 15:34; Лука 24:44.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:6 А аз съм червей, а не 
човек, Укоряван от човеците, и 
презиран от людете.

ИСАЯ 53:3 Той бе презрян и 
отхвърлен от човеците. Човек на скърби 
и навикнал на печал; И, както човек, от 
когото отвръщат хората лице, Презрян 
бе, и за нищо Го не счетохме.

МАТЕЙ 12:24 А фарисеите, като чуха 
това, рекоха: Тоя не изгонва бесовете, 
освен чрез началника на бесовете, 
Веелзевула.

МАТЕЙ 27:28 И като Го съблякоха, 
облякоха Го в червена мантия.

МАРКО 9:12 А Той им каза: Наистина 
Илия първо ще дойде и ще възстанови 
всичко. И как е писано за Човешкия Син? 
- писано е, че трябва да пострада много и 
да бъде унизен.

ЛУКА 23:38 А над Него имаше и 
надпис: Тоя е Юдейският Цар.

39 И един от обесените злодейци Го хулеше, 
казвайки: Нали си Ти Христос? Избави 
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Себе Си и нас!

ЙОАН 7:20 Народът отговори: Бяс 
имаш. Кой иска да Те убие?

ЙОАН 7:47 А фарисеите им 
отговориха: И вие ли сте заблудени?

48 Повярвал ли е в Него някой от 
първенците или от фарисеите?

49 Но това простолюдие, което не знае 
закона проклето е.

Вижте още: Псалми 31:11; Псалми 44:13; Псалми 69:7-
12,19,20; Псалми 88:8; Псалми 89:41; Псалми 109:25; Исая 

37:22; Исая 49:7; Плачът на Еремия 3:30; Евреи 13:12.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:7 Всички, които ме гледат, 
ругаят ме, Отварят устните си, кимват 
с глава и казват:

МАТЕЙ 27:29 И сплетоха венец от тръни 
и го наложиха на главата Му, и туриха 
тръст в десницата Му; и като коленичиха 
пред Него, ругаеха Му се, казвайки: 
Здравей, Царю Юдейски!

МАТЕЙ 27:39 А минаващите оттам Му 
се подиграваха, като клатеха глави и 
думаха:

40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни 
пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си 
Божий Син, слез от кръста.

ЛУКА 16:14 Всичко това слушаха 
фарисеите, които бяха сребролюбци, и 
Му се присмиваха.

ЛУКА 23:11 Но Ирод с войниците си, 

презирайки Го, след като Му се поруга; 
облече Го във великолепна дреха, и Го 
прати обратно на Пилата.

ЛУКА 23:35 И людете стояха та 
гледаха. Още и началниците Го ругаеха, 
казвайки: Други е избавил; нека избави 
Себе Си, ако Този е Божият Христос, 
Неговият Избраник.

36 Тоже и войниците Му се подиграваха, 
като се приближаваха и Му поднасяха 
оцет, и казваха:

Вижте още: Псалми 109:25; Исая 37:22,23; Исая 57:4; 
Марко 15:20,29; Лука 23:21-23.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:8 Той упова на Господа: 
нека го избави; Нека го избави 
понеже има благоволение в него.

МАТЕЙ 27:41 Подобно и главните 
свещеници с книжниците и 
старейшините Го ругаеха, казвайки:

42 Други е избавил, а пък Себе Си не може 
да избави! Той е Израилевият Цар! нека 
слезе сега от кръста, и ще повярваме в 
Него.

43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако 
Му е угоден; понеже каза: Божий Син 
съм.

2 КОРИНТЯНИ 13:4 защото, при все 
че Той биде разпнат в немощ, но пак 
живее чрез Божията сила. И ние също 
сме немощни в Него, но ще сме живи с 
Него чрез Божията сила спрямо вас.
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Вижте още: Псалми 42:10; Марко 15:30-32; Лука 23:35.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:9 Но Ти си, Който си ме 
извадил из утробата; Ти си ме научил 
да уповавам като бях на майчините си 
гърди,

10 На Тебе бях оставен от рождението 
си; От утробата на майка ми Ти си мой 
Бог.

ЛУКА 2:40 А Детенцето растеше, 
крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и 
Божията благодат бе на Него.

ОТКРОВЕНИЕ 12:4 И опашката му, 
като завлече третата част от небесните 
звезди, хвърли ги на земята; и змеят 
застана пред жената, която щеше да 
роди, за да изяде чадото й щом роди.

5 И тя роди мъжко дете, което има да 
управлява всичките народи с желязна 
тояга; и нейното чадо бе грабнато и 
занесено при Бога, дори при Неговия 
престол.

Вижте още: Псалми 71:6,17; Исая 7:14,15; Исая 49:1,2; Лука 
1:30-33; Лука 2:52.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:11 Да се не отдалечиш от 
мене; защото скръбта е близо, Понеже 
няма помощник.

МАТЕЙ 26:31 Тогава Исус им казва: Вие 
всички ще се съблазните в Мене тая нощ, 

защото е писано: “Ще поразя пастира; и 
овците на стадото ще се разпръснат”.

МАТЕЙ 26:56 Но всичко това стана за 
да се сбъднат пророческите писания. 
Тогава всички ученици Го оставиха и се 
разбягаха.

МАТЕЙ 26:72 И Петър пак се отрече с 
клетва: Не познавам човека.

73 След малко се приближиха и ония, 
които стояха наблизо, и рекоха на Петра: 
Наистина и ти си от тях, защото твоят 
говор те издава.

74 Тогава той започна да проклина и да се 
кълне: Не познавам човека. И на часа 
петелът изпя.

ЙОАН 16:32 Ето, настава час, даже 
дошъл е, да се разпръснете всеки при 
своите си, и Мене да оставите сам; обаче 
не съм сам, защото Отец е с Мене.

Вижте още: Псалми 10:1; Псалми 38:21; Псалми 59:1,2; 
Псалми 71:12; Матей 26:31-56.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:12 Много юнци ме 
обиколиха; Силни васански бикове ме 
окръжиха.

13 Отвориха срещу мене устата си, Като 
лъв, който граби и реве.

МАТЕЙ 26:3 Тогава главните 
свещеници и народните старейшини 
се събраха в двора на първосвещеника, 
който се наричаше Каиафа,

4 и наговаряха се да уловят Исуса с хитрост 
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и да Го умъртвят;

МАТЕЙ 26:59 А главните свещеници 
и целият синедрион търсеха лъжливо 
свидетелство против Исуса, за да Го 
умъртвят;

60 обаче не намериха, при все че дойдоха 
много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха 
двама и рекоха:

61 Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и 
за три дни пак да го съградя.

62 Тогава първосвещеникът стана и Му 
рече: Нищо ли не отговаряш? Какво 
свидетелствуват тия против Тебе?

63 Но Исус мълчеше. Първосвещеникът 
му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни 
кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?

64 Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от 
сега нататък ще видите Човешкия Син 
седящ отдясно на силата и идещ на 
небесните облаци.

65 Тогава първосвещеникът раздра дрехите 
си и каза: Той богохулствува! Каква 
нужда имаме вече от свидетели? Ето сега 
чухме богохулството. Вие какво мислите?

МАТЕЙ 27:1 А на сутринта всичките 
главни свещеници и народни 
старейшини се съвещаваха против Исуса, 
да Го умъртвят.

ДЕЯНИЯ 4:27 Защото наистина и Ирод 
и Понтийски Пилат, с езичниците и 
Израилевите люде, се събраха в тоя 
град против Твоя свет Служител Исуса, 
Когото си помазал,

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:14 Разлях се като вода, И 
разглобиха се всичките ми кости; 
Сърцето ми стана като восък, 
Разтопява се всред вътрешностите ми.

МАТЕЙ 26:38 Тогава им казва: Душата 
Ми е прескръбна до смърт; постойте тук 
и бдете заедно с Мене.

ЛУКА 22:44 И като беше на мъка, 
молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на 
земята.

ЙОАН 12:27 Сега душата Ми е 
развълнувана; и какво да кажа? Отче, 
избави Ме от тоя час. Но за това дойдох 
на тоя час.

ЙОАН 19:32 Затова дойдоха войниците 
и пребиха пищялите на единия и на 
другия, които бяха разпнати с Исуса.

33 Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха 
вече умрял не Му пребиха пищялите.

34 Обаче, един от войниците прободе с 
копие ребрата Му; и веднага изтече кръв 
и вода.

35 И тоя, който видя, свидетелствува за 
това, и неговото свидетелство е вярно; 
и той знае, че говори истината, за да 
повярвате и вие.

36 Защото това стана, за да се изпълни 
написаното: “Кост Негова няма да се 
строши”;

37 и пак на друго място писанието 
казва: “Ще погледнат на Него, Когото 
прободоха”.
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Вижте още: Марко 14:33,34.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:15 Силата ми изсъхна 
като черепка, И езикът ми прилепна 
за челюстите ми; И Ти си ме свел в 
пръстта на смъртта.

МАТЕЙ 27:50 А Исус, като извика пак 
със силен глас, издъхна.

ЙОАН 19:28 След това, Исус, като 
знаеше, че всичко вече е свършено, за да 
се сбъдне писанието рече: Жаден съм.

29 А като беше сложен там съд пълен с оцет, 
натъкнаха на исопова тръст една гъба 
натопена в оцет, и я поднесоха до устата 
Му.

30 А Исус като прие оцета рече: Свърши се, 
и наведе глава, и предаде дух.

1 КОРИНТЯНИ 15:3 Защото първо 
ви предадох онова, което и приех, че 
Христос умря за греховете ни според 
писанията;

Вижте още: Псалми 32:3,4; Псалми 69:3,21; Исая 53:12; 
Евреи 2:14; Евреи 9:14.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:16 Защото кучета ме 
обиколиха; Тълпа от злодейци ме 
окръжи; Прободоха ръцете ми и 
нозете ми.

МАРКО 15:16 И войниците Го заведоха 

вътре в двора, тоест, в преторията, и 
свикаха цялата дружина.

17 И облякоха Му морава мантия, сплетоха 
и венец от тръни и го положиха на 
главата Му.

18 И почнаха да Го поздравяват със: 
Здравей, Царю Юдейски!

19 И удряха Го по главата с тръст, заплюваха 
Го, и коленичейки кланяха Му се.

20 И след като Му се поругаха, съблякоха 
Му моравата мантия и Го облякоха в 
Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го 
разпнат.

ЛУКА 11:53 И като излезе оттам, 
книжниците и фарисеите почнаха 
яростно да Го преследват, и да Го 
предизвикват да говори за още много 
неща,

54 като Го дебнеха, за да уловят нещо от 
думите Му.

ЛУКА 23:10 А главните свещеници 
и книжниците стояха и силно Го 
обвиняваха.

11 Но Ирод с войниците си, презирайки 
Го, след като Му се поруга; облече Го във 
великолепна дреха, и Го прати обратно 
на Пилата.

ЛУКА 23:23 Но те настояваха със 
силни гласове, искайки да бъде разпнат; 
и техните гласове надделяха.

ЙОАН 19:37 и пак на друго място 
писанието казва: “Ще погледнат на Него, 
Когото прободоха”.

ЙОАН 20:25 Затова другите ученици 
му казаха: Видяхме Господа. А той им 
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рече: Ако не видя на ръцете Му раните от 
гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата 
Му, няма да повярвам.

ЙОАН 20:27 Тогава каза на Тома: Дай 
си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай 
ръката си и тури я в ребрата Ми; и не 
бъди невярващ, а вярващ.

Вижте още: Псалми 40:6; Псалми 86:14; Захария 12:10; 
Матей 27:41-43; Марко 15:29-32; Лука 23:35; Откровение 

22:15.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:17 Мога да преброя 
всичките си кости, Хората се взират в 
мене и ме гледат.

МАРКО 15:29 И минаващите оттам Го 
хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! 
Ти, който разоряваш храма и за три дни 
пак го съграждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста.
31 Подобно и главните свещеници с 

книжниците Го ругаеха по между си, като 
казваха: Други е избавил, а пък Себе Си 
не може да избави!

32 Христос Израилевият цар нека слезе сега 
от кръста, за да видим и да повярваме. И 
разпнатите с Него Го ругаеха.

ЛУКА 23:27 И след Него вървяха 
голямо множество от народ и от жени, 
които плачеха за Него.

ЙОАН 19:32 Затова дойдоха войниците 
и пребиха пищялите на единия и на 
другия, които бяха разпнати с Исуса.

Вижте още: Псалми 102:3-5; Исая 52:14; Матей 27:39-41.

F08 Подробностите за смъртта на Месията.

ПСАЛМИ 22:18 Разделиха си дрехите 
ми, И за облеклото ми хвърлиха 
жребие.

ЙОАН 19:23 А войниците като 
разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и 
ги разделиха на четири дяла, на всеки 
войник по един дял; взеха и дрехата. А 
дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от 
горе до долу;

24 затова те рекоха помежду си: Да не 
я раздираме, а да хвърлим жребие 
за нея чия да бъде; за да се изпълни 
написаното, което казва: - “Разделиха си 
дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха 
жребие”. Войниците, прочее, сториха 
това.

Вижте още: Матей 27:35; Марко 15:24; Лука 23:34.

E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

ПСАЛМИ 22:22 Ще възвестявам името 
Ти на братята си; Всред събранието 
ще Те хваля.

ЕВРЕИ 2:11 Понеже и Оня, Който 
освещава, и ония, които се освещават, 
всички са от Едного; за която причина 
Той не се срамува да ги нарича братя.

12 казвайки: “Ще възвестявам името 
Ти на братята Си; Ще Те хваля всред 
събранието”;
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Вижте още: Псалми 40:9,10; Матей 28:10; Йоан 20:17; 
Римляни 8:29.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 22:23 Вие, които се боите от 
Господа, хвалете Го; Цяло Яковово 
потомство славете Го; И бойте 
Му се, всички вие от Израилевото 
потомство.

ПСАЛМИ 22:25-27
ПСАЛМИ 22:27 Ще си спомнят и ще 

се обърнат към Господа Всичките 
земни краища, И ще се поклонят 
пред Тебе Всичките племена на 
народите;

28 Защото царството е на Господа, И 
Той владее над народите.

29 Ще ядат и ще се поклонят всичките 
богати на земята; Пред Него ще се 
преклонят всички, които слизат в 
пръстта; А онзи, който не може да 
запази живота си,

30 Неговото потомство ще Му слугува; 
Ще се приказва за Господа на идното 
поколение.

31 Ще дойдат и ще известят правдата 
Му На люде, които ще се родят, 
казвайки, че Той е сторил това.

МАТЕЙ 3:9 и не мислете да думате: 
Авраам е нашият баща; защото ви 
казвам, че Бог може и от тия камъни да 
въздигне чада на Авраама.

ЙОАН 10:16 И други овце имам, които 
не са от тая кошара, и тях трябва да 
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат 

едно стадо с един пастир.

ЙОАН 11:25 Исус й рече: Аз съм 
възкресението и живота; който вярва в 
Мене, ако и да умре, ще живее;

26 и никой, който е жив и вярва в Мене, 
няма да умре до века. Вярваш ли това?

РИМЛЯНИ 1:17 Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра към 
вяра, както е писано: “Праведният чрез 
вяра ще живее”.

2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

ГАЛАТЯНИ 3:26 Защото всички сте Божии 
чада чрез вяра в Исуса Христа.

27 Понеже всички вие, които сте се 
кръстили в Христа, с Христа сте се 
облекли.

28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, 
нито свободен, няма мъжки пол, ни 
женски; защото вие всички сте едно в 
Христа Исуса.

29 И ако сте Христови, то сте Авраамово 
потомство, наследници по обещание.

ФИЛИПЯНИ 2:10 така щото в 
Исусовото име да се поклони всяко 
коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.
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9 Възлюбил си правда, и намразил си 
беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те 
е помазал с миро на радост повече от 
Твоите събратя”.

ЕВРЕИ 2:10 Защото беше уместно, 
щото Онзи, заради Когото е всичко, 
и чрез Когото е всичко, като 
привежда много синове в слава, да 
усъвършенствува чрез страдания 
начинателя на тяхното спасение.

11 Понеже и Оня, Който освещава, и ония, 
които се освещават, всички са от Едного; 
за която причина Той не се срамува да ги 
нарича братя.

12 казвайки: “Ще възвестявам името 
Ти на братята Си; Ще Те хваля всред 
събранието”;

13 и пак: - “Аз на Него ще уповавам” и пак: - 
“Ето Аз и децата, които Ми е дал Бог”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #4; Псалми 49:6-8; Исая 45:23; 
Исая 53:10; Йоан 3:36; Римляни 3:21-25; Римляни 5:19-21; 

Римляни 14:10-12; 1 Петрово 2:9.

B06 Месията е добрият Пастир.

ПСАЛМИ 23:1 (По слав. 22). Давидов 
псалом. Господ е Пастир мой; Няма да 
остана в нужда.

2 На зелени пасбища ме успокоява; При 
тихи води ме завежда.

3 Освежава душата ми; Води ме през 

прави пътеки заради името Си.
4 Да! и в долината на мрачната сянка 

ако ходя Няма да се уплаша от зло; 
Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и 
Твоята тояга, те ме утешават.

5 Приготвяш пред мене трапеза в 
присъствието на неприятелите ми, 
Помазал си с миро главата ми; чашата 
ми се прелива.

6 Наистина благост и милост ще ме 
следват През всичките дни на живота 
ми; И аз ще живея за винаги в дома 
Господен.

ЙОАН 10:11 Аз съм добрият пастир; 
добрият пастир живота си дава за овцете.

ЙОАН 10:14 Аз съм добрият пастир, 
и познавам Моите, и Моите Мене 
познават,

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

30 Аз и Отец едно сме.

ЕВРЕИ 13:20 А Бог на мира, Който 
чрез кръвта на единия вечен завет е 
въздигнал от мъртвите великия Пастир 
на овцете, нашия Господ Исус,

1 ПЕТРОВО 2:25 Защото като овце 
блуждаехте, но сега се върнахте при 
Пастиря и Епископа на душите ви.
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1 ПЕТРОВО 5:4 И когато се яви 
Пастиреначалникът, ще получите венеца 
на славата, който не повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 7:17 защото Агнето, 
Което е пред средата на престола, ще им 
бъде пастир и ще ги заведе при извори 
с текущи води; и Бог ще обърше всяка 
сълза от очите им.

Вижте още: Псалми 80:1; Исая 40:11; Исая 53:11; Езекиил 
34:11,12,23,24; Езекиил 37:24; Михей 5:5; Захария 13:7.

G02 Въснесението на Месията е 
пророкувано.

ПСАЛМИ 24:3 Кой ще възлезе на 
хълма Господен? И кой ще застане на 
Неговото свето място?

ДЕЯНИЯ 1:10 И като се взираха към 
небето, когато възлизаше, ето, двама 
човека в бели дрехи застанаха при тях,

11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите 
та гледате към небето? Тоя Исус, Който се 
възнесе от вас на небето, така ще дойде 
както Го видяхте да отива на небето.

12 Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма 
наречен Елеонски, който е близо до 
Ерусалим, на разстояние един съботен 
ден път.

Вижте още: Псалми 15:1; Псалми 68:18; Йоан 20:17.

B04 Божествените качества на Месията.
G02 Въснесението на Месията е 

пророкувано.

ПСАЛМИ 24:7 Издигнете, порти, 
главите си, И бъдете издигнати вие, 
вечни врати, И ще влезе Царят на 
славата.

8 Кой е Тоя Цар на славата? Господ 
могъщият и силният, Господ 
силният на бой.

9 Издигнете, порти, главите си, И 
бъдете издигнати вие, вечни врати, 
И ще влезе Царят на славата.

10 Кой е Тоя Цар на славата? Господ 
на Силите, Той е Царят на славата 
(Села).

МАРКО 16:19 И тъй, след като им 
говори, Господ Исус се възнесе на небето, 
и седна отдясно на Бога.

ЛУКА 24:51 И като ги благославяше, 
отдели се от тях, и се възнесе на небето.

ДЕЯНИЯ 1:10 И като се взираха към 
небето, когато възлизаше, ето, двама 
човека в бели дрехи застанаха при тях,

11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите 
та гледате към небето? Тоя Исус, Който се 
възнесе от вас на небето, така ще дойде 
както Го видяхте да отива на небето.

ДЕЯНИЯ 7:55 А Стефан, бидейки пълен 
със Светия Дух, погледна на небето, 
и видя Божията слава и Исуса стоящ 
отдясно на Бога;

ЕФЕСЯНИ 1:20 с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и 
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Го тури да седне от дясната Си страна на 
небесата,

ЕВРЕИ 9:24 Защото Христос влезе 
не в ръкотворено светилище, образ на 
истинското, но в самите небеса, да се яви 
вече пред Божието лице за нас;

1 ПЕТРОВО 3:22 Който е отдясно на Бога, 
като се е възнесъл на небето, и Комуто се 
покориха ангели, власти и сили.

ОТКРОВЕНИЕ 22:14 Блажени, които 
изперат дрехите си, за да имат право 
да дойдат при дървото на живота, и да 
влязат през портите на града.

Вижте още: #1; Псалми 18:19; Псалми 118:19,20; Исая 26:2; 
Еремия 17:25; Даниил 7:13,14; Псалми 45:2-5; Исая 9:7; Исая 
63:1-6; Колосяни 2:15; Откровение 6:2; Откровение 19:11-21; 

Исая 6:3; Исая 54:5.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 27:2 Когато се приближиха 
при мене злосторници, 
Противниците ми и неприятелите ми, 
За да изядат плътта ми, Те се спънаха и 
паднаха.

 
ЙОАН 18:3 И тъй, Юда като взе една 

чета войници и служители от главните 
свещеници и фарисеите, дойде там с 
фенери, факли и оръжия.

4 А Исус като знаеше всичко, което щеше 
да Го сполети, излезе и им рече: Кого 
търсите?

5 Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус 
им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, 
който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха 
назад и паднаха на земята.

F07 Обвинението и процесът на Месията.

ПСАЛМИ 27:12 Да ме не предадеш на 
волята на противниците ми; Защото 
лъжливи свидетели са се дигнали 
против мене, Които дишат насилие.

МАТЕЙ 26:59 А главните свещеници 
и целият синедрион търсеха лъжливо 
свидетелство против Исуса, за да Го 
умъртвят;

60 обаче не намериха, при все че дойдоха 
много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха 
двама и рекоха:

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.

ПСАЛМИ 28:8 Господ е сила на людете 
Си; Той е крепост за избавление на 
помазаника Си.

ПСАЛМИ 80:17 Нека бъде ръката Ти върху 
мъжа на Твоята десница, Върху човешкия 
син, когото си направил силен за Себе 
Си.

ПСАЛМИ 89:20 Намерих слугата Си 
Давида; Със светото Си миро го помазах.

21 Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата 
Ми ще го укрепява.

22 Неприятелят няма да го изнудва, Нито 
предадения {Еврейски: Сина.} на 
нечестие ще го наскърби.
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ЛУКА 22:41 И Той се отдели от тях 
колкото един хвърлей камък, и, като 
коленичи, молеше се, думайки:

42 Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; 
обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.

43 И яви Му се ангел от небето и Го 
укрепяваше.

ЙОАН 8:28 Тогава рече Исус: Когато 
издигнете Човешкия Син, тогава ще 
познаете, че съм това което казвам, и че 
от Себе Си нищо не върша, но каквото 
Ме е научил Отец, това говоря.

29 И Този, Който ме е пратил, с Мене е; 
не Ме е оставил сам, Аз върша всякога 
онова, което е Нему угодно.

ЙОАН 10:38 но ако ги върша, то, макар 
да не вярвате на Мене, вярвайте на 
делата, за да познаете и разберете, че 
Отец е в Мене, и Аз в Отца.

Вижте още: Псалми 2:2; Псалми 20:6; Псалми 68:28; Исая 
61:1.

G01 Възкресението на Месията е 
пророкувано.

 
ПСАЛМИ 30:3 Господи, извел си от 

преизподнята душата ми; Опазил 
си живота ми измежду ония, които 
слизат в рова.

МАТЕЙ 28:6 Няма Го тук; защото 
възкръсна, както и рече: дойдете и вижте 
мястото, гдето е лежал Господ.

7 Идете скоро 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 2:27 Защото няма да оставиш 
душата ми в ада, Нито ще допуснеш 
Твоят Светият да види изтление.

ДЕЯНИЯ 13:35 Защото и в друг Псалом 
казва: “Няма да оставиш Светеца Си да 
види изтление”.

Вижте още: Псалми 16:10; Псалми 49:15; Псалми 71:20; 
Псалми 86:13; Йона 2:4-6.

F10 Готовността на Месията да умре.

ПСАЛМИ 31:4 Измъкни ме из мрежата, 
която скрито поставиха за мене, 
Защото Ти си моя крепост.

5 В Твоята ръка предавам духа си; Ти 
си ме изкупил, Господи Боже на 
истината.

ЛУКА 23:46 И Исус извика със силен 
глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам 
духа Си. И това като рече, издъхна.

Вижте още: Псалми 22:13,17; Псалми 25:15; Псалми 35:7; 
Псалми 57:6; Псалми 140:5; Матей 27:50; Марко 15:37; 

Йоан 17:17; Йоан 19:30.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 31:11 На всичките си 
противници станах за укор, А най-
вече на ближните си, И за плашило 
на познайниците си; Ония, които ме 
гледаха навън, бягаха от мене.

12 Като някой умрял бидох забравен 
от сърцето на всичките; Станах като 
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счупен съд;
13 Защото съм чул клеветите на мнозина; 

От всякъде страх, Като се наговаряха 
против мене И намислиха да отнемат 
живота ми.

14 Но аз на Тебе уповавах, Господи; 
Рекох: Ти си Бог мой.

15 В Твоите ръце са времената ми; 
Избави ме от ръката на неприятелите 
ми, И от тия, които ме гонят.

МАТЕЙ 27:39 А минаващите оттам Му 
се подиграваха, като клатеха глави и 
думаха:

40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни 
пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си 
Божий Син, слез от кръста.

41 Подобно и главните свещеници с 
книжниците и старейшините Го ругаеха, 
казвайки:

42 Други е избавил, а пък Себе Си не може 
да избави! Той е Израилевият Цар! нека 
слезе сега от кръста, и ще повярваме в 
Него.

43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако 
Му е угоден; понеже каза: Божий Син 
съм.

44 Със същия укор Му се присмиваха и 
разпнатите с Него разбойници.

Вижте още: Матей 26:3,4,59; Матей 27:1; Йоан 11:53.

A06 Месията е Създателят.

ПСАЛМИ 33:6 Чрез словото на Господа 
станаха небесата, И чрез дишането на 
устата Му цялото им множество.

9 Защото Той каза, и стана; Той 
заповяда, и затвърди се.

ПСАЛМИ 34:20 Той пази всичките му 
кости; Ни една от тях не се строшава.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без 

Него не е ставало нищо от това, което е 
станало.

ЙОАН 19:32 Затова дойдоха войниците 
и пребиха пищялите на единия и на 
другия, които бяха разпнати с Исуса.

33 Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха 
вече умрял не Му пребиха пищялите.

34 Обаче, един от войниците прободе с 
копие ребрата Му; и веднага изтече кръв 
и вода.

35 И тоя, който видя, свидетелствува за 
това, и неговото свидетелство е вярно; 
и той знае, че говори истината, за да 
повярвате и вие.

36 Защото това стана, за да се изпълни 
написаното: “Кост Негова няма да се 
строши”;

37 и пак на друго място писанието 
казва: “Ще погледнат на Него, Когото 
прободоха”.

Вижте още: Изход 12:46; Числа 9:12; Псалми 22:16,17; 
Захария 12:10; Откровение 1:7.

F12 Месията ще изпита съпротива.

ПСАЛМИ 35:4 Нека се посрамят и 
се опозорят Ония, които искат да 
погубят душата ми; Нека се върнат 
назад и се смутят Ония, които ми 
мислят зло.
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5 Нека бъдат като плява пред вятъра, И 
ангел Господен да ги гони.

6 Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, 
И ангел Господен да ги гони.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.

ЙОАН 18:4 А Исус като знаеше 
всичко, което щеше да Го сполети, излезе 
и им рече: Кого търсите?

5 Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус 
им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, 
който Го предаваше.

6 И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха 
назад и паднаха на земята.

7 Пак ги попита: Кого търсите? А те 
рекоха: Исуса Назарянина.

8 Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; 
прочее, ако Мене търсите оставете тия да 
си отидат;

9 (за да се изпълни думата казана от Него: 
От тия, които си Ми дал, ни един не 
изгубих).

Вижте още: Йов 21:17,18; Псалми 31:17,18; Псалми 35:26; 
Псалми 40:14,15; Псалми 70:2,3; Псалми 71:24; Осия 13:3,4.

F07 Обвинението и процесът на Месията.

ПСАЛМИ 35:11 Несправедливи 
свидетели въстават И питат ме за 
неща, за които аз не зная нищо

12 Въздават ми зло за добро, За да бъде в 
оскъдност душата ми.

МАТЕЙ 23:29 Горко вам книжници 
и фарисеи, лицемери; защото зидате 
гробниците на пророците, и поправяте 
гробовете на праведните, и казвате:

30 Ние, ако бяхме живели в дните на 
бащите си, не бихме съучаствували с тях 
в проливане кръвта на пророците.

31 Така щото свидетелствувате против себе 
си, че сте синове на ония, които избиха 
пророците.

МАТЕЙ 26:59 А главните свещеници 
и целият синедрион търсеха лъжливо 
свидетелство против Исуса, за да Го 
умъртвят;

60 обаче не намериха, при все че дойдоха 
много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха 
двама и рекоха:

61 Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и 
за три дни пак да го съградя.

62 Тогава първосвещеникът стана и Му 
рече: Нищо ли не отговаряш? Какво 
свидетелствуват тия против Тебе?

63 Но Исус мълчеше. Първосвещеникът 
му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни 
кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?

64 Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от 
сега нататък ще видите Човешкия Син 
седящ отдясно на силата и идещ на 
небесните облаци.

ЙОАН 7:19 Не даде ли ви Моисей 
закона? но пак никой от вас не 
изпълнява закона. Защо искате да Ме 
убиете?

ЙОАН 8:37 Зная, че сте Авраамово 
потомство; но пак искате да Ме убиете, 
защото за Моето учение няма място във 
вас.
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ДЕЯНИЯ 7:52 Кого от пророците не 
гониха бащите ви? а още и избиха ония, 
които предизвестиха за дохождането 
на Този Праведник, на Когото вие сега 
станахте предатели и убийци, -

Вижте още: Псалми 27:12; Марко 14:55-62; Деяния 6:13; 
Деяния 24:12,13.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 35:19 Да не тържествуват над 
мене Ония, които несправедливо 
враждуват против мене; Нито да 
намигват с очи Ония, които ме мразят 
без причина.

ЙОАН 15:25 Но това става и да се 
изпълни писаното в закона им слово, 
“Намразиха Ме без причина”.

Вижте още: Псалми 38:19; Псалми 69:4; Псалми 109:3.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 38:12 Също и ония, които 
искат живота ми, турят примки за 
мене; Ония, които желаят злото 
ми, говорят пакостни неща, И 
измислюват лъжи цял ден.

13 Но аз, като глух, не чувам, И съм като 
ням, който не отваря устата си.

20 Също и ония, които въздават зло 
за добро, ми се противят Понеже 
следвам доброто.

ПСАЛМИ 109:3 Обиколиха ме тъй също с 

думи на омраза, И воюват против мене 
без причина.

4 За отплата на любовта ми те ми станаха 
противници; Но аз все съм на молитва.

5 И въздадоха ми зло за добро, И омраза за 
любовта ми.

ЛУКА 20:19 И в същия час 
книжниците и главните свещеници се 
стараеха да турят ръце на Него, защото 
разбраха, че Той каза тая притча против 
тях, но се бояха от народа.

20 И като Го наблюдаваха, пратиха 
издебници, които се преструваха, че 
са праведни, за да уловят някоя Негова 
дума, тъй щото да Го предадат на 
началството и на властта на управителя.

1 ПЕТРОВО 2:23 Който бидейки охулван, 
хула не отвръщаше; като страдаше, не 
заплашваше; но предаваше делото Си на 
Този, Който съди справедливо;

Вижте още: Псалми 35:12; Псалми 39:9; Псалми 119:10; 
Псалми 140:5; Исая 53:7; Еремия 18:20.

G01 Възкресението на Месията е 
пророкувано.

ПСАЛМИ 40:2 И изведе ме из 
гибелната яма, из тинята и калта 
И постави на скала нозете ми, та 
утвърди стъпките ми;

3 тури още в устата ми нова песен, 
хваление към нашия Бог; Мнозина ще 
видят и ще се убоят, и ще уповават на 
Господа.

ДЕЯНИЯ 2:24 Когото Бог възкреси, като 
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развърза болките на смъртта, понеже не 
беше възможно да бъде държан Той от 
нея.

ДЕЯНИЯ 2:27 Защото няма да оставиш 
душата ми в ада, Нито ще допуснеш 
Твоят Светият да види изтление.

28 Изявил си ми пътищата на живота; В 
присъствието си ще ме изпълниш с 
веселба”.

29 Братя, мога да ви кажа свободно за 
патриарха Давида, че и умря и биде 
погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.

30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, 
че Бог с клетва му се обеща, че от плода 
на неговите чресла [по плът ще въздигне 
Христа, да Го] постави на престола му,

31 той предвиждаше това, говори за 
възкресението на Христа, че нито Той 
беше оставен в ада, нито плътта му видя 
изтление.

Вижте още: Псалми 103:1-5; Исая 12:1-4; Деяния 2:32-41; 
Деяния 4:4.

E12 Месията изпълнява Божия закон.

ПСАЛМИ 40:6 В жертва и приноси Ти 
нямаш благоволение; Отворил си уши 
в мене; Всеизгаряне и принос за грях 
Ти не си поискал.

ИСАЯ 50:5 Господ Иеова ми отвори 
ухото; И аз не се разбунтувах, Нито се 
обърнах назад.

МАТЕЙ 9:13 Но идете и научете се що 
значи тази дума: “Милост искам, а не 
жертви”, защото не съм дошъл да призова 

праведните, а грешните [на покаяние].

ЕВРЕИ 10:4 Защото не е възможно 
кръв от юнци и от козли да отмахне 
грехове.

5 Затова Христос, като влиза в света, казва: 
- “Жертва и принос не си поискал, Но 
приготвил си Ми тяло;

6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са 
угодни.

7 Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на 
книгата е писано за Мене), Да изпълня 
Твоята воля, о Боже” -

8 Като казва първо: “Жертви и приноси 
и всеизгаряния и приноси за грях не 
си поискал, нито Ти са угодни”, (които 
впрочем се принасят според закона),

9 после казва: “Ето, дойдох да изпълня 
волята Ти”. Ще каже: Той отмахва 
първото, за да постанови второто.

10 С тая воля ние сме осветени чрез 
принасянето на Исус Христовото тяло 
веднъж за винаги.

11 И всеки свещеник, като стои та служи 
всеки ден, принася много пъти същите 
жертви, които никога не могат да 
отмахнат грехове;

12 но Той, като принесе една жертва за 
греховете, седна за винаги отдясно на 
Бога,

Вижте още: Изход 21:6; Псалми 51:16; Исая 1:11; Еремия 
7:21-23; Осия 6:6.

B11 Послушанието на Месията.
F10 Готовността на Месията да умре.

ПСАЛМИ 40:7 Тогава рекох: Ето, 
дойдох; (В свитъка на книгата е 

ПСАЛМИ



109

предписано на мене);

ЛУКА 24:27 И като почна от Моисея 
и от всичките пророци, тълкуваше им 
писаното за Него във всичките писания.

ЛУКА 24:44 И рече им: Тия са думите, 
които ви говорих, когато бях още с вас, 
че трябва да се изпълни всичко, което 
е писано за Мене в Моисеевия закон, в 
пророците и в псалмите.

ЕВРЕИ 10:7 Тогава рекох: Ето, дойдох, 
(В свитъка на книгата е писано за Мене), 
Да изпълня Твоята воля, о Боже” -

8 Като казва първо: “Жертви и приноси 
и всеизгаряния и приноси за грях не 
си поискал, нито Ти са угодни”, (които 
впрочем се принасят според закона),

9 после казва: “Ето, дойдох да изпълня 
волята Ти”. Ще каже: Той отмахва 
първото, за да постанови второто.

ОТКРОВЕНИЕ 19:10 Тогава аз паднах 
пред нозете му да му се поклоня; но 
той ми рече: Недей; аз съм съслужител 
на тебе и на братята ти, които държат 
свидетелството за Исуса; поклони се 
Богу; защото духът на пророчеството е да 
свидетелствуваме за Исуса.

Вижте още: Йоан 5:39; 1 Коринтяни 15:3,4; 1 Петрово 
1:10,11.

B11 Послушанието на Месията.

ПСАЛМИ 40:8 Драго ми е, Боже мой, 
да изпълнявам Твоята воля; Да! 
законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

ЙОАН 4:34 Казва им Исус: Моята 
храна е да върша волята на Онзи, Който 
ме е пратил, и да върша Неговата работа.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

ЕВРЕИ 5:8 ако и да беше Син, пак 
се научи на послушание от това, което 
пострада,

Вижте още: Псалми 37:30,31; Псалми 119:16,24,47; Еремия 
31:33; Римляни 7:22.

E08 Правдата на Месията.

ПСАЛМИ 40:9 Прогласил съм правда 
в голямо събрание; Ето, не съм 
въздържал устните си; Господи, Ти 
знаеш.

10 Правдата Ти не съм скрил в сърцето 
си; Верността Ти и спасението Ти 
съм изявил; Не съм утаил Твоето 
милосърдие и Твоята истина от 
голямо събрание.

МАРКО 16:15 И рече им: Идете по целия 
свят и проповядвайте благовестието на 
всяка твар.

16 Който повярва и се кръсти ще бъде 
спасен; а който не повярва ще бъде 
осъден.

ЛУКА 3:6 И всяка твар ще види 
Божието спасение”.

РИМЛЯНИ 1:16 Защото не се срамувам 
от благовестието [Христово]; понеже е 
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Божия сила за спасение на всекиго, който 
вярва, първо на юдеина, а после и на 
езичника.

17 Защото в него се открива правдата, 
която е от Бога чрез вяра към вяра, както 
е писано: “Праведният чрез вяра ще 
живее”.

ФИЛИПЯНИ 3:9 и да се намеря в 
Него, без да имам за своя правда оная, 
която е от закона, но оная, която е чрез 
вяра в Христа, то ест, правдата, която е от 
Бога въз основа на вяра,

ЕВРЕИ 2:12 казвайки: “Ще 
възвестявам името Ти на братята Си; Ще 
Те хваля всред събранието”;

Вижте още: Псалми 22:22,25; Псалми 35:18; Псалми 71:15-
18; Псалми 119:13; Лука 2:30-32; Лука 4:16-22; Йоан 1:17; Йоан 
3:16,17; Деяния 20:20,21; Римляни 3:22-26; Римляни 10:9,10; 

1 Тимотей 1:15.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 40:14 Нека се посрамят и се 
смутят заедно всички Ония, които 
търсят душата ми за да я погубят: 
Нека се обърнат назад и се опозорят 
Ония, които се наслаждават на 
злощастието ми.

ЙОАН 18:6 И когато им каза: Аз съм, 
те се дръпнаха назад и паднаха на земята.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.
F07 Обвинението и процесът на Месията.
F12 Месията ще изпита съпротива.
     
ПСАЛМИ 41:5 Неприятелите ми 

говорят зло за мене, като казват: Кога 
ще умре той, и ще загине името му.

6 И ако дойде един от тях да ме види, 
говори престорено, Събира в сърцето 
си всичкото зло що забелязва, И като 
излезе навън разказва го.

7 За мене шепнат заедно всички, които 
ме мразят, Против мене измислюват 
зло, казвайки:

8 Някаква лоша болест го е сполетяла, 
И като е легнал няма вече да стане.

9 Да! самият ми близък приятел, комуто 
имах доверие, Който ядеше хляба ми, 
дигна своята пета против мене.

МАТЕЙ 26:20 И когато се свечери, 
Той седна на трапезата с дванадесетте 
ученика.

21 И като ядяха, рече: Истина ви казвам, че 
един от вас ще Ме предаде.

22 А те, пренаскърбени, почнаха всички 
един по един да Му казват: Да не съм аз, 
Господи?

23 Той в отговор рече: Който натопи ръката 
си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме 
предаде.

24 Човешкият Син отива, както е написано 
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.

25 И Юда, който Го предаде, в отговор рече: 
Да не съм аз, Учителю? Исус му каза: Ти 
рече.
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ЛУКА 11:53 И като излезе оттам, 
книжниците и фарисеите почнаха 
яростно да Го преследват, и да Го 
предизвикват да говори за още много 
неща,

54 като Го дебнеха, за да уловят нещо от 
думите Му.

ЛУКА 20:20 И като Го наблюдаваха, 
пратиха издебници, които се 
преструваха, че са праведни, за да уловят 
някоя Негова дума, тъй щото да Го 
предадат на началството и на властта на 
управителя.

ЛУКА 22:47 Докато още говореше, 
ето едно множество; и този който се 
наричаше Юда, един от дванадесетте, 
вървеше пред тях; и приближи се до 
Исуса, за да Го целуне.

48 А Исус му рече: Юдо, с целувка ли 
предаваш Човешкия Син?

ЙОАН 13:18 Не говоря за всички вас; 
Аз зная кои съм избрал; но това стана, за 
да се сбъдне писаното: “Който яде хляба 
Ми, той дигна своята пета против Мене”.

19 Отсега ви казвам това нещо преди да е 
станало, та когато стане да повярвате, че 
съм Аз това, което рекох.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.

Вижте още: Псалми 12:2; Псалми 22:6-8; Псалми 102:8.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 42:7 Бездна призовава бездна 
с шума на Твоите водопади; Всичките 
Твои вълни и Твои развълнувани води 
преминаха над мене;

ИСАЯ 53:5 Но Той биде наранен 
поради нашите престъпления, Бит 
биде поради нашите беззакония; На 
Него дойде наказанието докарващо 
нашия мир, И с Неговите рани ние се 
изцелихме.

ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи той 
да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще 
види потомството, ще продължи дните 
Си, И това, в което Господ благоволи, ще 
успее в ръката Му.

МАТЕЙ 27:46 А около деветия час Исус 
извика със силен глас: Или, Или, лама 
савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, 
защо си Ме оставил?

ЛУКА 22:44 И като беше на мъка, 
молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на 
земята.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

Вижте още: Псалми 22:1-10; Псалми 88:7,15-17; Йона 2:3; 
Наум 1:6; Марко 15:34.
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B21 Месията е Светлината.

ПСАЛМИ 43:3 Изпрати светлината 
Си и истината Си; те нека ме водят. 
Да ме заведат в Твоя свет хълм и в 
обиталищата Ти.

ИСАЯ 9:2 Людете, които ходеха в 
тъмнина, видяха голяма светлина; На 
ония, които седяха в земя на мрачна 
{Еврейски: Смъртта.} сянка Изгря им 
светлина.

ИСАЯ 49:6 Да! Той казва: Малко 
нещо е да Ми бъдеш служител, За да 
възстановиш племената на Якова; И за да 
възвърнеш опазените на Израиля; Ще те 
дам още за светлина на народите, За да 
бъдеш Мое спасение до земния край.

ЙОАН 1:4 В Него бе животът и 
животът бе светлина на човеците.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 1:17 понеже законът бе даден 
чрез Моисея, а благодатта и истината 
дойдоха чрез Исуса Христа.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ЙОАН 9:5 Когато съм в света, 
светлина съм на света.

ЙОАН 12:35 Тогава Исус им рече: Още 
малко време светлината е между вас. 
Ходете докле имате светлината, за да ви 
не настигне тъмнината. Който ходи в 
тъмнината не знае къде отива.

36 Докле имате светлината, вярвайте в 
светлината, за да станете просветени 
чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. 
Това изговори Исус и отиде та се скри от 
тях.

ЙОАН 12:46 Аз дойдох като светлина 
на света, за да не остане в тъмнина 
никой, който вярва в Мене.

ЙОАН 14:6 Исус му казва: Аз съм 
пътят, и истината, и животът; никой не 
дохожда при Отца, освен чрез Мене.

ЙОАН 16:13 А когато дойде онзи, 
Духът на истината, ще ви упътва на всяка 
истина; защото няма да говори от себе 
си, но каквото чуе, това ще говори, и ще 
ви извести за идните неща.

1 ЙОАНОВО 1:5 И известието, което чухме 
от Него и възвестяваме на вас, е това, че 
Бог е светлина, и в Него няма никаква 
тъмнина.

Вижте още: Псалми 36:9; Исая 60:1,3,19,20; Йоан 15:26; 
Йоан 2:7-10.
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B12 Съвършенството на Месията.
B18 Святостта, красотата и славата на 

Месията.
B23 Благодатта на Бог и на Месията.

ПСАЛМИ 45:1 (По слав. 44). За първия 
певец, по Криновете {Псал. 69 и 80, 
надписите.}: псалом за Кореевите 
синове. Поучение. Песен на любовта. 
От сърцето ми извира блага дума. Аз 
разказвам делата си на Царя; Езикът 
ми е перо на бързописец.

2 Ти си по-красив от човешките чада; 
На устата Ти се изля благодат; 
Затова те благослови Бог до века.

ЛУКА 2:40 А Детенцето растеше, 
крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и 
Божията благодат бе на Него.

ЛУКА 2:52 А Исус напредваше в 
мъдрост, в ръст и в благоволение пред 
Бога и човеците.

ЛУКА 4:21 И почна да им казва: Днес 
се изпълни това писание във вашите 
уши.

22 И всички Му засвидетелствуваха, чудещи 
се на благодатните думи, които излизаха 
из устата Му. И думаха: Тоя не е ли 
Иосифовият син?

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 1:16 Защото ние всички 
приехме от Неговата пълнота, и благодат 
върху благодат;

17 понеже законът бе даден чрез Моисея, 
а благодатта и истината дойдоха чрез 
Исуса Христа.

ДЕЯНИЯ 15:11 Но вярваме, че ние ще се 
спасим чрез благодатта на Господа Исуса, 
също както и те.

РИМЛЯНИ 3:24 а с Неговата благост се 
оправдават даром чрез изкуплението, 
което е в Христа Исуса,

РИМЛЯНИ 5:15 но дарбата не е такава 
каквото бе прегрешението; защото, 
ако поради прегрешението на единия 
измряха мнозината, то Божията благодат 
и дарбата чрез благодатта на един 
човек, Исус Христос, много повече се 
преумножи за мнозината;

1 КОРИНТЯНИ 15:10 Но с Божията 
благодат съм каквото съм; и дадената на 
мене Негова благодат не бе напразно, но 
трудих се повече от всички тях, - не аз, 
обаче, но Божията благодат, която беше с 
мене.

2 КОРИНТЯНИ 1:15 С тая увереност 
възнамерявам да дойда първо при вас, за 
да имате двояка полза,

2 КОРИНТЯНИ 12:9 и Той ми 
рече: Доволно ти е Моята благодат; 
защото силата Ми в немощ се показва 
съвършена. И тъй, с преголяма радост 
по-добре ще се похваля с немощите си, за 
да почива на мене Христовата сила.

ЕФЕСЯНИ 2:8 Защото по благодат сте 
спасени чрез вяра, и то не от сами вас; 
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това е дар от Бога;

ТИТ 2:11 Защото се яви Божията благодат, 
спасителна за всичките човеци,

ЕВРЕИ 2:9 Но виждаме Исуса, 
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.

ЯКОВ 4:6 Но Той дава една по-
голяма благодат; затова казва: “Бог на 
горделивите се противи, а на смирените 
дава благодат”.

ОТКРОВЕНИЕ 22:21 Благодатта 
на Господа Исуса Христа да бъде със 
светиите. Амин.

Вижте още: Песен на песните 2:3; Песен на песните 5:10-
16; Исая 63:9; Захария 9:16; Матей 17:2; Римляни 5:17,21; 

Римляни 6:1,14,15; Римляни 11:5,6; Римляни 12:3,6; Римляни 
16:20; 1 Коринтяни 3:4; 2 Коринтяни 4:15; 2 Коринтяни 
8:9; 2 Коринтяни 9:8; 2 Коринтяни 13:14; Галатяни 1:6; 
Галатяни 5:4; Ефесяни 1:7; Ефесяни 2:5,7; Ефесяни 4:7; 

Филипяни 1:29; Колосяни 1:15-18; 1 Тимотей 1:14; 2 Тимотей 
2:6; Тит 3:7; Евреи 1:3; Евреи 4:16; Евреи 7:26; Евреи 10:29; 

Евреи 12:15,28; Евреи 13:9; 1 Петрово 1:10,13; 1 Петрово 
2:19,20; 1 Петрово 5:10,12; 2 Петрово 3:18; Откровение 

1:13-18.

B14 Месията разкрива Божията слава.
B17 Чувствителността и слабостта на 

Месията.
E09 Справедливостта на Месията.

ПСАЛМИ 45:3 Препаши меча Си на 
бедрото Си Силни, Славата Си и 
величието Си;

4 И във величието Си язди победоносно 
В полза на истината и кротостта 

и правдата; И Твоята десница ще Те 
предвожда към страшни неща.

СОФОНИЯ 2:3 Търсете Господа, всички 
кротки на земята, Които извършвате 
съдбите Му; Търсете правда, търсете 
кротост, Негли бъдете покрити в деня на 
гнева Господен.

МАТЕЙ 11:29 Вземете Моето иго 
върху си, и научете се от Мене; защото 
съм кротък и смирен на сърце; и ще 
намерите покой на душите си.

МАТЕЙ 21:5 “Речете на Сионовата 
дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, 
Кротък и възседнал на осел И на осле, 
рожба на ослица”.

ЙОАН 17:17 Освети ги чрез истината; 
Твоето слово е истина.

2 КОРИНТЯНИ 10:1 И сам аз, Павел, 
ви моля поради Христовата кротост и 
нежност, аз, който съм смирен когато 
съм между вас, а когато отсъствувам 
ставам смел към вас, -

ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,

ЕФЕСЯНИ 4:2 със съвършено смирение 
и кротост, с дълготърпение, като си 
претърпявате един друг с любов,

КОЛОСЯНИ 3:12 И тъй, като 
Божии избрани, свети и възлюбени, 
облечете се с милосърдие, благост, 
смирение, кротост, дълготърпение.
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1 ТИМОТЕЙ 6:11 Но ти, човече 
Божий, бягай от тия неща; и следвай 
правдата, благочестието, вярата, 
любовта, търпението, кротостта.

ЕВРЕИ 4:12 Защото Божието слово 
е живо, деятелно, 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.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

12 Очите Му бяха огнен пламък, на 
главата Му бяха много корони и носеше 
написано име, което никой не знаеше, а 
само Той;

13 и беше облечен в дреха, попръскана с 
кръв; и името Му беше Божието слово.

14 И небесните войски, облечени в бял и 
чист висон, следваха подир Него на бели 
коне.

15 Из устата Му излизаше остър меч, за 
да порази с него народите; и Той ще ги 
управлява с желязна тояга и ще стъпче 
лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

ОТКРОВЕНИЕ 19:21 А останалите 
бидоха избити с меча на яздещия на 
коня, с меча, който излизаше от устата 
Му. И всичките птици се наситиха от 

месата им.

Вижте още: Числа 12:3; Псалми 18:35; Исая 49:2,3; Исая 
63:1-6; 1 Коринтяни 4:21; 2 Коринтяни 6:4-7; Галатяни 6:1; 

2 Тимотей 2:25; Тит 3:2; Яков 1:21; 1 Петрово 3:15.

B16 Силата и мощта на Месията.

ПСАЛМИ 45:5 Стрелите Ти са остри, 
Забиват се в сърцата на царските 
врагове; Племена падат пред Тебе.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ДЕЯНИЯ 4:4 А мнозина от тия, които 
чуха словото повярваха; и числото на 
повярвалите мъже стигна до пет хиляди.

2 КОРИНТЯНИ 10:3 Защото, ако и да 
живеем в плът, по плът не воюваме.

4 Защото оръжията, с които воюваме, не 
са плътски, но пред Бога са силни за 
събаряне крепости.

5 Понеже събаряме помисли и всичко, 
което се издига високо против 
познанието на Бога, и пленяваме всеки 
разум да се покорява на Христа.

ЕВРЕИ 4:12 Защото Божието слово 
е живо, деятелно, 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.

13 И няма създание, което да не е явно 
пред Бога; но всичко е голо и разкрито 
пред очите на Този, на Когото има да 
отговаряме.
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Вижте още: #1; Псалми 22:27,28; Псалми 66:3,4; Деяния 
5:14; Деяния 6:7.

B05 Месията е изпълнен със Святия Дух.
E08 Правдата на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H04 Престолът на Месията.
     
ПСАЛМИ 45:6 Твоят престол, Боже, 

е до вечни векове; Скиптърът на 
Твоето царство е скиптър на 
правота.

7 Възлюбил си правда и намразил си 
нечестие; Затова, Боже, твоят 
Бог те е помазал С миро на радост 
повече от твоите събратя.

МАТЕЙ 3:15 А Исус в отговор му 
рече: Остави Ме сега, защото така ни 
е прилично да изпълним всичко що е 
право. Тогава Иоан го остави.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

ДЕЯНИЯ 10:37 това слово вие знаете, 
което след кръщението, проповядвано от 
Иоана, се разпространи по цяла Юдея, 
начиная от Галилея,

38 именно, Исус от Назарет, - как Бог Го 
помаза със Светия Дух и със сила; Който 
обикаляше да прави благодеяния и да 
изцелява всички угнетявани от дявола; 
защото Бог беше с Него.

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.

9 Възлюбил си правда, и намразил си 
беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те 
е помазал с миро на радост повече от 
Твоите събратя”.

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

Вижте още: #1; Псалми 33:5; Псалми 89:29,36,37; Псалми 
93:2; Псалми 145:13.

D04 Службата на Месията като Цар.
E16 Месията ще благослови Своя народ.

ПСАЛМИ 45:9 Царски дъщери има 
между твоите почтени жени; Отдясно 
ти е поставена царицата в офирско 
злато

13 Всеславна е царската дъщеря във 
вътрешността на палата; Облеклото й 
е златоткано.

14 Ще я доведат при царя с везани дрехи; 
Нейните другарки, девиците, които я 
следват, ще ти се доведат, -

15 С веселие и радост ще се доведат; Ще 
влязат в царския палат.

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 1:4 
Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. 
Царят ме въведе във вътрешните си 
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стаи; Ще се радваме и ще се {В изданието 
от 1940 г. “се” липсва.} веселим за тебе, 
Ще спомняме твоята любов повече от 
виното; С право те обичат!

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 2:10 
Проговаря възлюбленият ми и казва ми: 
Стани, любезна моя, прекрасна моя, и 
дойди;

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 6:2 Моят 
възлюбен слезе в градината си, в лехите 
с ароматите, За да пасе в градините и да 
бере крем.

3 Аз съм на възлюбения си, и възлюбеният 
ми е мой; Той пасе стадото си между 
кремовете.

ИСАЯ 61:10 Ще се развеселя премного 
в Господа, Душата ми ще се зарадва в моя 
Бог; Защото Той ме облече с одежди на 
спасение, Загърна ме с мантия на правда 
Като младоженец украсен, подобно на 
първосвещеник, с венец, И като невеста 
накитена с украшенията си.

ЙОАН 17:24 Отче, желая гдето съм Аз, 
да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: 
Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята 
слава, която си Ми дал; защото си Ме 
възлюбил преди създанието на света.

2 КОРИНТЯНИ 11:2 защото ревнувам 
за вас с божествена ревност, понеже ви 
сгодих с един мъж, да ви представя като 
чиста девица на Христа.

1 СОЛУНЦИ 4:17 после ние, които 
сме останали живи, ще бъдем грабнати 
заедно с тях в облаците да посрещнем 

Господа във въздуха; и така ще бъдем 
всякога с Господа.

2 СОЛУНЦИ 1:10 когато дойде в 
оня ден да се прослави в Своите светии 
и да се покаже чуден между всичките 
повярвали, (следователно и между 
вас, защото вие повярвахте нашето 
свидетелство).

1 ЙОАНОВО 3:2 Възлюбени, сега сме 
Божии чада, и още не е станало явно 
какво ще бъдем; но знаем, че когато 
стане явно, ще бъдем подобни Нему, 
защото ще Го видим както е.

ОТКРОВЕНИЕ 3:5 Който победи, ще 
се облече така в бели дрехи; и Аз никога 
няма да излича името му от книгата на 
живота, но ще изповядам името му пред 
Отца Си и пред Неговите ангели.

ОТКРОВЕНИЕ 7:15 Затова са пред 
престола на Бога и Му служат денем и 
нощем в Неговия храм; и седящият на 
престола ще разпростре скинията Си 
върху тях.

16 Няма да огладнеят вече, нито да 
ожаднеят вече, нито ще ги удари 
слънцето, нито някой пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 19:7 Нека се радваме 
и се веселим и нека отдадем Нему слава; 
защото дойде сватбата на Агнето, и 
Неговата жена се е приготвила.

8 И на нея се позволи да се облече в 
светъл и чист висон; защото висонът е 
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праведните дела на светиите.

Вижте още: Исая 35:10; Исая 51:11; Исая 55:12,13; Исая 
60:19,20; Ефесяни 2:4-6.

D04 Службата на Месията като Цар.
E25 е вярват на Месията и ще го 

възхваляват.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 45:16 Вместо бащите ти ще 
бъдат чадата ти, Които ще поставиш 
за князе по цялата земя.

17 Ще направя името Ти паметно 
през всичките поколения; Затова 
племената ще Те възхваляват до вечни 
векове.

МАТЕЙ 19:28 А Исус им рече: Истина 
ви казвам, че във време на обновлението 
на всичко, когато Човешкият Син ще 
седне на славния Си престол, вие, 
които Ме последвахте, тоже ще седнете 
на дванадесет престола да съдите 
дванадесетте Израилеви племена.

29 И всеки, който е оставил къщи, или 
братя, или сестри, или баща, или майка, 
[или жена], или чада, или ниви, заради 
Моето име, ще получи стократно и ще 
наследи вечен живот.

МАТЕЙ 26:13 Истина ви казвам: Гдето 
и да се проповядва това благовестие 
по целия свят, ще се разказва за неин 
спомен и това, което тя стори.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 
защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и 
свещеници; и те царуват на земята.

Вижте още: #1; #2; #4.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.

ПСАЛМИ 46:4 Има една река, чиито 
води веселят Божия град, Светото 
място, гдето обитава Всевишният.

5 Бог е всред него; той няма да се 
поклати; Бог ще му помогне, и то при 
зазоряване.

6 Развълнуваха се народите, разклатиха 
се царствата; Издаде Той гласа си; 
земята се разтопи.

7 Господ на Силите е с нас; Прибежище 
е нам Якововият Бог (Села).

8 Дойдете та вижте делата на Господа, 
Какви опустошения е направил на 
земята.

ПСАЛМИ



119

9 Прави да престанат войните до края 
на земята; Строшава лък и сломява 
копие; Изгаря с огън колесници.

10 Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; Ще 
се възвиша между народите, Ще се 
възвиша на земята.

11 Господ на Силите е с нас; Прибежище 
е нам Якововият Бог. (Села).

ИСАЯ 2:4 Бог ще съди между 
народите, И ще решава между много 
племена; И те ще изковат ножовете си 
на палешници, И копията си на сърпове; 
Народ против народ няма да дигне нож, 
Нито ще се учат вече на война.

МИХЕЙ 4:3 Бог ще съди между много 
племена, И ще решава между силни 
народи до далечни страни; И те ще 
изковат ножовете си на палешници, И 
копията си на сърпове; Народ против 
народ няма да дигне нож, Нито ще се 
учат вече на война.

4 Но ще седят всеки под лозата си и под 
смоковницата си, Без да има кой да ги 
плаши; Понеже устата на Господа на 
Силите изговориха това.

ЗАХАРИЯ 2:10 Пей и радвай се, Сионова 
дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще 
обитавам всред тебе, казва Господ.

ЙОАН 3:14 И както Моисей издигна 
змията в пустинята, така трябва да бъде 
издигнат Човешкият Син,

ЙОАН 12:32 И когато бъда Аз издигнат 
от земята, ще привлека всички при Себе 
Си.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил.

4 Аз те прославих на земята, като свърших 
делото, което Ти Ми даде да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ДЕЯНИЯ 5:31 Него Бог възвиси до 
десницата Си за Началник и Спасител, да 
даде покаяние на Израиля и прощение 
на греховете.

ОТКРОВЕНИЕ 15:3 И пееха песента 
на Божия слуга Моисея и песента на 
Агнето, казвайки: Велики и чудесни са 
Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пътища, 
Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, 
и да го прослави? Защото само Ти си 
свет; понеже всичките народи ще дойдат 
и ще се поклонят пред Тебе, защото се 
явиха Твоите праведни съдби.

Вижте още: #2, #5; Псалми 66:7; Псалми 83:2-4; Исая 5:16; 
Исая 8:9; Еремия 16:19; Авакум 2:20; Йоан 8:28; Деяния 

2:33; Филипяни 2:9.
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D04 Службата на Месията като Цар.
G02 Въснесението на Месията е 

пророкувано.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
   
ПСАЛМИ 47:1 (По слав. 46). За първия 

певец, псалом на Кореевите синове. 
Ръкопляскайте, всички племена, 
Викнете към Бога с глас на тържество.

2 Защото Господ Всевишен е страшен, 
Велик цар е над цялата земя.

3 Покори племена под нас, И народи 
под нозете ни.

4 Избра за нас наследството ни, 
Превъзходната земя на Якова, когото 
възлюби. (Села).

5 Възлезе Бог с възклицание Господ с 
тръбен глас.

6 Пейте на Бога, пейте; Пейте на нашия 
цар, пейте.

7 Защото Бог е цар на цялата земя; 
Пейте с разбиране.

8 Бог царува над народите; Бог седи на 
светия Си престол.

9 Началниците на племената се 
събраха, За да станат люде на 
Бога Авраамов; Защото земните 
защитници принадлежат Богу, Който 
е превъзвишен.

ЛУКА 24:50 И ги заведе до едно място 
срещу Витания; и дигна ръцете Си да ги 
благослови

51 И като ги благославяше, отдели се от тях, 
и се възнесе на небето.

52 И те Му се поклониха, и върнаха се в 
Ерусалим с голяма радост;

53 и бяха постоянно в храма [хвалещи и] 
благославящи Бога. [Амин].

ДЕЯНИЯ 1:6 И тъй, веднъж, като се 
събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, 
сега ли ще възвърнеш на Израиля 
царството?

7 Той им рече: Не е за вас да знаете години 
или времена, които Отец е положил в 
Собствената Си власт.

8 Но ще приемете сила, когато дойде върху 
вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели 
за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла 
Юдея и Самария, и до края на земята.

9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се 
възнесе, и облак Го прие от погледа им.

10 И като се взираха към небето, когато 
възлизаше, ето, двама човека в бели 
дрехи застанаха при тях,

11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите 
та гледате към небето? Тоя Исус, Който се 
възнесе от вас на небето, така ще дойде 
както Го видяхте да отива на небето.

ЕФЕСЯНИ 4:8 Затова казва: - “Като 
възлезе на високо, плени плен И даде 
дарове на човеците”.

9 (А това “възлезе” що друго значи, освен 
че бе и [по-напред] слязъл в местата по-
долни от земята.

10 Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и 
възлезе по-горе от всичките небеса, за да 
изпълни всичко).

1 ТИМОТЕЙ 3:16 И без 
противоречие, велика е тайната на 
благочестието: - Тоя, “Който биде явен 
в плът, Доказан чрез Духа, Виден от 
ангели, Проповядан между народите, 
Повярван в света, Възнесен в слава”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
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на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #4; #5; Второзаконие 33:29; Исус 
Навин 21:44; Псалми 18:47; Псалми 24:7-10; Псалми 

68:17,18,24,25,33; Откровение 20.

E14 Месията ще победи смъртта и 
тъмнината.

G01 Възкресението на Месията е 
пророкувано.

ПСАЛМИ 49:15 Но Бог ще изкупи 
душата ми от силата на преизподнята. 
Защото ще ме приеме. (Села)

ЙОАН 20:11 А Мария стоеше до гроба 
отвън и плачеше; и така, като плачеше 
надникна в гроба,

12 и вижда два ангела в бели дрехи седнали 
там гдето бе лежало Исусовото тяло, 
един откъм главата, и един откъм нозете.

ЙОАН 20:15 Казва й Исус: Жено, защо 
плачеш? кого търсиш? Тя, като мислеше, 
че е градинарят, казва Му: Господине, 
ако ти си го изнесъл, кажи ми где си Го 
положил, и аз ще Го дигна.

16 Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му 
рече на еврейски: Равуни! което значи, 
Учителю!

17 Казва й Исус: Не се допирай до Мене, 
защото още не съм се възнесъл при 
Отца; но иди при братята Ми и кажи 
им: Възнасям се при Моя Отец и вашия 
Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

ДЕЯНИЯ 2:27 Защото няма да оставиш 

душата ми в ада, Нито ще допуснеш 
Твоят Светият да види изтление.

ДЕЯНИЯ 13:35 Защото и в друг Псалом 
казва: “Няма да оставиш Светеца Си да 
види изтление”.

ДЕЯНИЯ 26:23 сиреч, че Христос 
трябваше да пострада, и че Той, като 
възкръсне пръв от мъртвите, щеше да 
проповядва светлина и на юдейския 
народ и на езичниците.

Вижте още: Псалми 16:10; Псалми 30:3; Псалми 71:20; 
Псалми 86:13; Йона 2:4-6.

H01 Завръщането на Месията е 
пророкувано.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 50:2 2 Лет. 29:3.} псалом. 
Господ Бог Иеова е говорил и 
призовал земята От изгряването на 
слънцето до захождането му.

3 Нашият Бог ще дойде и няма да 
мълчи; Ще има пред Него огън 
поглъщаш, И около Него силна буря.

4 Ще призове небесата отгоре, И 
земята, за да съди людете Си, 
казвайки:

5 Съберете Ми Моите светии, Които 
направиха с Мене завет с жертви.

6 И небесата ще известят правдата Му, 
Защото сам Бог е съдия. (Села)

ПСАЛМИ 97:6 Небесата възвестяват 
правдата Му; И всичките племена 
виждат славата Му
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ИСАЯ 12:6 Извикай и възклицавай, 
сионска жителко, Защото Светият 
Израилев е велик всред тебе.

ИСАЯ 33:22 Защото Господ е наш 
съдия, Господ е наш законодател, Господ 
е наш цар, Той ще ни спаси.

МАТЕЙ 24:31 Ще изпрати Своите ангели 
със силен тръбен глас; и те ще съберат 
избраните Му от четирите ветрища, от 
единия край на небето до другия.

ЙОАН 12:48 Който Ме отхвърля, и не 
приема думите Ми, има кой да го съди; 
словото, което говорих, то ще го съди в 
последния ден.

ДЕЯНИЯ 17:31 тъй като е назначил ден, 
когато ще съди вселената справедливо 
чрез Човека, Когото е определил; за 
което и е дал уверение на всички, като Го 
е възкресил от мъртвите.

РИМЛЯНИ 2:5 а с упорството си и 
непокаяното си сърце трупаш на себе 
си гняв за деня на гнева, когато ще се 
открие праведната съдба от Бога,

РИМЛЯНИ 2:16 в деня, когато Бог чрез 
Исуса Христа ще съди тайните дела на 
човеците според моето благовестие.

1 СОЛУНЦИ 4:16 Понеже сам 
Господ ще слезе от небето с повелителен 
вик, при глас на архангел и при 
Божия тръба; и мъртвите в Христа ще 
възкръснат по-напред;

17 после ние, които сме останали живи, ще 
бъдем грабнати заедно с тях в облаците 

да посрещнем Господа във въздуха; и 
така ще бъдем всякога с Господа.

2 ТИМОТЕЙ 4:1 Заръчвам ти пред Бога 
и пред Христа Исуса, Който ще съди 
живите и мъртвите, и пред вид на 
явлението Му и царуването му:

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

24 при Исуса, Посредника на новия завет, и 
при поръсената кръв, която говори по-
добри неща от Авеловата.

25 Внимавайте, да не презрете този, Който 
говори; защото, ако ония не избегнаха 
наказанието, като презряха този, който 
ги предупреждаваше на земята, то 
колко повече не щем избегна ние, ако се 
отървем от Този, Който предупреждава 
от небесата!

26 Чийто глас разтърси тогава земята; а сега 
Той се обеща, казвайки: “Още веднъж Аз 
ще разтърся не само земята, но и небето”.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 16:5 И чух ангела 
на водите да казва: Праведен си Ти, 
Пресвети, Който си, и Който си бил, 
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загдето си отсъдил така;
6 понеже те проляха кръв на светии и на 

пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. 
Те заслужават това.

7 И чух [друг от] олтара да казва: Така, 
Господи Боже Всемогъщи, истинни и 
праведни са Твоите съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 19:2 защото са 
истинни и праведни Неговите съдби; 
понеже Той осъди великата блудница, 
която е разтляла земята с блудството си, 
и даде върху нея възмездие за кръвта на 
Своите слуги.

ОТКРОВЕНИЕ 22:20 Оня, Който 
свидетелствува за това, казва: Наистина 
ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!

Вижте още: #1; #6; Битие 18:25; Псалми 7:11; Псалми 94:2; 
1 Коринтяни 6:2,3; Яков 5:9; 1 Петрово 4:5; Откровение 
11:15; Откровение 16:7; Откровение 19:2; Откровение 20.

E23 Месията ще покръсти Своите хора.
E27 Да даде ново сърце и нов дух.
I04 Мирното приношение и жертвата на 

благодарността представляват делото 
на Месията.

ПСАЛМИ 51:17 Жертви на Бога са 
дух съкрушен; Сърце съкрушено и 
разкаяно, Боже, Ти няма да презреш.

ИСАЯ 57:15 Защото така казва 
Всевишният и Превъзнесеният, Който 
обитава вечността, Чието име е Светий: 
Аз обитавам на високо и свето място, 
Още с онзи, който е със съкрушен и 
смирен дух, За да съживявам духа на 
смирените, И да съживявам сърцето на 

съкрушилите се,

МАТЕЙ 5:3 Блажени нищите по дух, 
защото е тяхно небесното царство.

МАРКО 12:33 и да Го люби човек от все 
сърце, с всичкия си разум, и с всичката 
си сила, и да люби ближния си като себе 
Си, това е много повече от всичките 
всеизгаряния и жертви.

ЛУКА 15:10 Също така, казвам ви, има 
радост пред Божиите ангели за един 
грешник, който се кае.

ЛУКА 18:11 Фарисеят, като се изправи, 
молеше се в себе си така: Боже, благодаря 
Ти, че не съм като другите човеци, 
грабители, неправедни, прелюбодейци и 
особено не като тоя бирник.

12 Постя дваж в седмицата, давам десетък 
от всичко що придобия.

13 А бирникът като стоеше издалеч, не 
щеше нито очите си да подигне към 
небето, но удряше се в гърди и казваше: 
Боже бъди милостив към мене грешника.

14 Казвам ви, че този слезе у дома си 
оправдан, а не онзи; защото всеки, който 
възвишава себе си, ще се смири, а който 
смирява себе си, ще се възвиси.

РИМЛЯНИ 12:1 И тъй, моля ви, 
братя, поради Божиите милости, да 
представите телата си в жертва жива, 
света, благоугодна на Бога, като ваше 
духовно служение.

1 ПЕТРОВО 2:5 и вие, като живи камъни, 
се съграждате в духовен дом, за да 
станете свето свещенство, да принасяте 
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духовни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа.

Вижте още: Псалми 22:24; Псалми 34:18; Псалми 102:17; 
Псалми 147:3; Исая 61:1-3; Исая 66:2; Лука 15:2-7,21-32; 

Филипяни 4:18; Евреи 3:16.

E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 53:6 Дано дойде от Сион 
избавление за Израиля! Когато върне 
Бог Своите люде от плен, Тогава ще 
се зарадва Яков, ще се развесели 
Израил.

ИСАЯ 59:20 А като Изкупител ще 
дойде в Сион И за ония от Якова, които 
се обръщат от престъпление, казва 
Господ.

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

ЛУКА 1:68 Благословен Господ, 
Израилевият Бог, Защото посети Своите 
люде, и извърши изкупление за тях.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

ЛУКА 21:28 А когато почне да става 
това, изправете се и подигнете главите 
си, защото изкуплението ви наближава.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕВРЕИ 9:12 веднъж за винаги в 
светилището, и то не с кръв от козли и 
от телци, но със Собствената Си кръв, и 
придоби за нас вечно изкупление.

Вижте още: #1; # 2; #3; Псалми 14:7; Псалми 42:11; 
Псалми 43:5; Псалми 44:4; Псалми 74:12; Псалми 78:35; 

Псалми 111:9; Авакум 3:13; Лука 1:71; Лука 2:38; Ефесяни 1:7; 
Колосяни 1:14.

F05 Месията ще бъде предаден.
F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 55:4 Сърцето ми тъжи 
дълбоко в мене, И смъртен ужас ме 
нападна;

5 Страх и трепет дойдоха върху мене, И 
ужас ме потопи.

 
12 Понеже не беше неприятел, който ме 

укори, - Това бих претърпял, - Нито 
беше оня, що ме мразеше, който се 
подигна против мене, - Тогава бих се 
скрил от него;

13 Но ти, човек равен на мене, Другар 
мой, и мой близък приятел.

14 Заедно се разговаряхме сладко, С 
множеството ходехме в Божия дом.
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МАТЕЙ 26:31 Тогава Исус им казва: Вие 
всички ще се съблазните в Мене тая нощ, 
защото е писано: “Ще поразя пастира; и 
овците на стадото ще се разпръснат”.

32 А след като бъда възкресен ще ви 
изпреваря в Галилея.

33 А Петър в отговор Му рече: Ако и всички 
да се съблазнят в Тебе, аз никога няма да 
се съблазня.

34 Исус му рече: Истина ти казвам, че тая 
нощ, преди да пее петелът, три пъти ще 
се отречеш от Мене.

35 Петър Му казва: Ако станеше нужда и 
да умра с Тебе, пак няма да се отрека от 
Тебе. Същото рекоха и всичките ученици.

36 Тогава Исус идва с тях на едно място 
наречено Гетсимания; и казва на 
учениците Си: Седете тука, докле отида 
там да се помоля.

37 И като взе със Себе Си Петра и двамата 
Заведееви сина, захвана да скърби и да 
тъгува.

38 Тогава им казва: Душата Ми е 
прескръбна до смърт; постойте тук и 
бдете заедно с Мене.

ЙОАН 13:21 Като рече това, Исус се 
развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: 
Истина, истина ви казвам, че един от вас 
ще Ме предаде.

ЙОАН 13:27 И тогава подир залъка, 
сатана влезе в него; и така, Исус му каза: 
Каквото вършиш, върши го по-скоро.

ЙОАН 13:37 Петър Му казва: Господи, 
защо да не мога да дойда след Тебе сега? 
Животът си ще дам за Тебе.

38 Исус отговори: Животът си ли за Мене 
ще дадеш? Истина, истина ти казвам, 

петелът няма да е пропял преди да си се 
отрекъл три пъти от Мене.

Вижте още: Псалми 6:3; Псалми 69:20,21; Псалми 102:3-5; 
Марко 14:33,34.

H05 Идващата слава и сила на Месията.
H08 Месията ще има вечен живот.
     
ПСАЛМИ 61:6 Ще притуриш дни върху 

дните на царя, И годините му като род 
върху род.

7 Той ще пребъдва пред Бога до века; 
Заповядай да го пазят милосърдието 
и верността.

2 ЦАРЕ 7:16 И домът ти и царството 
ти ще се утвърдят пред тебе до века; 
престолът ти ще бъде утвърден до века.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЕВРЕИ 9:24 Защото Христос влезе 
не в ръкотворено светилище, образ на 
истинското, но в самите небеса, да се яви 
вече пред Божието лице за нас;

Вижте още: #1; Псалми 41:12; Евреи 7:21-25.
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F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ПСАЛМИ 62:3 До кога, всички вие, ще 
нападате на човека За да го съборите 
{Еврейски: Убиете.} като наведена 
стена и разклатен плет?

4 Съветват се само да го тласкат от 
висотата му; Обичат лъжата; С устата 
си благославят, а в сърцето си кълнат. 
(Села).

ПСАЛМИ 2:1 Защо се разоряват 
народите, И племената намислюват 
суета?

2 Опълчват се земните царе, И 
управниците се наговарят заедно, 
Против Господа и против Неговия 
Помазаник, като казват:

3 Нека разкъсаме връзките им, И нека 
отхвърлим от себе си въжетата им.

МАТЕЙ 26:3 Тогава главните 
свещеници и народните старейшини 
се събраха в двора на първосвещеника, 
който се наричаше Каиафа,

4 и наговаряха се да уловят Исуса с хитрост 
и да Го умъртвят;

МАТЕЙ 27:1 А на сутринта всичките 
главни свещеници и народни 
старейшини се съвещаваха против Исуса, 
да Го умъртвят.

ЙОАН 11:49 А един от тях на име 
Каиафа, който беше първосвещеник през 
тая година, им рече: Вие нищо не знаете,

50 нито вземате в съображение, че за вас е 
по-добре един човек да умре за людете, а 
не да загине целият народ.

51 Това не каза от себе си, но бидейки 

първосвещеник през оная година, 
предсказа, че Исус ще умре за народа,

ДЕЯНИЯ 4:25 Ти чрез Светия Дух, 
говорещ чрез устата на слугата Ти, 
баща на Давида, си рекъл: - “Защо 
се разяряваха народите, И людете 
намислюваха суети?

26 Опълчваха се земните царе, И 
управниците се събираха заедно, Против 
Господа и против Неговия Помазаник”.

27 Защото наистина и Ирод и Понтийски 
Пилат, с езичниците и Израилевите 
люде, се събраха в тоя град против Твоя 
свет Служител Исуса, Когото си помазал,

28 за да извършат всичко що Твоята ръка и 
Твоята воля са определили да стане.

Вижте още: Матей 2:14-16.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 65:2 Ти, Който слушаш 
молитва, При Тебе ще дохожда всяка 
твар.

ПСАЛМИ 22:27 Ще си спомнят и ще се 
обърнат към Господа Всичките земни 
краища, И ще се поклонят пред Тебе 
Всичките племена на народите;

ПСАЛМИ 86:9 Всичките народи, които 
си направил; ще дойдат и ще се поклонят 
пред Тебе, Господи, И ще прославят 
името Ти.

ИСАЯ 66:23 И от новолуние до 
новолуние, И от събота до събота, Ще 
дохожда всяка твар да се покланя пред 
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Мене, Казва Господ.

ЛУКА 11:9 И Аз ви казвам: Искайте 
и ще ви се даде; търсете и ще намерите; 
хлопайте и ще ви се отвори.

10 Защото всеки, който иска получава; 
който търси, намира; и на онзи, който 
хлопа, ще се отвори.

ЙОАН 12:32 И когато бъда Аз издигнат 
от земята, ще привлека всички при Себе 
Си.

1 ЙОАНОВО 5:14 И увереността, 
която имаме спрямо Него е това, че, ако 
просим нещо по Неговата воля, Той ни 
слуша;

15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да 
Му попросим, знаем че получаваме това, 
което сме просили от Него.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; Псалми 66:4; Псалми 145:18,19; Исая 49:6; 
Исая 65:24; Еремия 29:12,13.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 67:1 (По слав. 66). За първия 
певец върху струнни инструменти. 
Псаломска песен. Бог да се смили за 
нас и да ни благослови! Да възсияе с 
лицето Си над нас! (Села.)

2 За да се познае на земята Твоя път, 

Във всичките народи спасението Ти.
3 Да Те славословят племената, Боже; 

Да Те славословят всички племена.
4 Да се веселят и да възклицават 

народите; Защото ще съдиш 
племената с правда, И ще управляваш 
народите на земята. (Села)

5 Да Те славословят племената, Боже Да 
Те славословят всичките племена.

6 Земята е дала плода си; Бог, нашият 
Бог, ще ни благослови;

7 Бог ще ни благослови, И от Него ще се 
боят всички земни краища.

ИСАЯ 2:2 В послешните дни Хълмът 
на дома Господен Ще се утвърди по-
високо от всичките хълмове, И ще се 
издигне над бърдата; И всичките народи 
ще се стекат на него.

3 И много племена ще отидат и ще рекат: 
Дойдете, да възлезем на хълма Господен, 
В дома на Якововия Бог; Той ще ни 
научи на пътищата Си, И ние ще ходим 
в пътеките Му, Защото от Сион ще 
излезе поуката, И словото Господно от 
Ерусалим.

4 Бог ще съди между народите, И ще 
решава между много племена; И те ще 
изковат ножовете си на палешници, И 
копията си на сърпове; Народ против 
народ няма да дигне нож, Нито ще се 
учат вече на война.

ДАНИИЛ 7:14 И Нему се даде 
владичество, слава и царство, за да Му 
слугуват всичките племена, народи и 
езици. Неговото владичество е вечно 
владичество, което няма да премине, и 
царството Му е царство, което няма да се 
разруши.
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ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #2; #4; #5; Еремия 10:10.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 68:1 (По слав. 67). За първия 
певец, Давидов псалом. Песен. 
Нека стане Бог, нека се разпръснат 
враговете Му. Нека бягат пред Него 
ония, които Го мразят.

2 Както се издухва дима, така и тях 
раздухай; Както се топи восък пред 
огъня, Така нека погинат нечестивите 
пред Божието присъствие.

3 А праведните нека се веселят, 
нека се радват пред Бога, Да! нека 
тържествуват твърде много.

4 Пейте Богу, пейте хваление на името 
Му; Пригответе друм за Онзи, Който 
се вози през пустините: Иеова е името 
Му, и радвайте се пред Него.

2 СОЛУНЦИ 1:8 в пламенен огън да даде 
възмездие на ония, които не познават 
Бога, и на ония, които не се покоряват на 

благовестието на нашия Господ Исус.
9 Такива ще приемат за наказание вечна 

погибел от присъствието на Господа и от 
славното явление на Неговата сила,

ОТКРОВЕНИЕ 18:20 Веселете се за 
него, небеса и вие светии, вие апостоли и 
пророци, защото съда, с който вие бяхте 
осъдени, Бог отсъди над него.

ОТКРОВЕНИЕ 19:7 Нека се радваме 
и се веселим и нека отдадем Нему слава; 
защото дойде сватбата на Агнето, и 
Неговата жена се е приготвила.

Вижте още: #1; Изход 3:14; Исая 12:4-6; 1 Солунци 5:16; 1 
Петрово 1:8; Откровение 6:16,17.

G02 Въснесението на Месията е 
пророкувано.

G04 Месията ще излее Духа Си.

ПСАЛМИ 68:18 Възлязъл си на високо; 
пленил си пленници; Взел си в дар 
човеци, даже и непокорните, За да 
обитаваш като Господ Иеова.

МАРКО 16:19 И тъй, след като им 
говори, Господ Исус се възнесе на небето, 
и седна отдясно на Бога.

ЛУКА 24:51 И като ги благославяше, 
отдели се от тях, и се възнесе на небето.

ЙОАН 7:39 А това каза за Духа, който 
вярващите в Него щяха да приемат; 
защото [Светият] Дух още не бе даден, 
понеже Исус още не бе се прославил.
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ДЕЯНИЯ 1:2 до деня, когато се възнесе, 
след като даде чрез Светия Дух заповеди 
на апостолите, които беше избрал;

ДЕЯНИЯ 1:8 Но ще приемете сила, 
когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в 
Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята.

9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се 
възнесе, и облак Го прие от погледа им.

ДЕЯНИЯ 2:17 “И в последните дни, 
казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка 
твар; И синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, Юношите ви ще виждат 
видения, И старците ви ще сънуват 
сънища;

18 Още и на слугите Си и на слугините Си 
ще изливам от Духа Си. В ония дни ще 
пророкуват.

РИМЛЯНИ 12:6 И като имаме дарби, 
които се различават според дадената 
ни благодат, ако е пророчество, нека 
пророкуваме съразмерно с вярата;

7 ако ли служене, нека прилежаваме в 
служенето, ако някой поучава, нека 
прилежава в поучаването;

ЕФЕСЯНИ 1:3 Благословен да бъде Бог 
и Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Който в Христа ни е благословил с всяко 
духовно благословение в небесни места;

ЕФЕСЯНИ 4:8 Затова казва: - “Като 
възлезе на високо, плени плен И даде 
дарове на човеците”.

9 (А това “възлезе” що друго значи, освен 
че бе и [по-напред] слязъл в местата по-

долни от земята.

ЕВРЕИ 4:14 И тъй, като имаме велик 
Първосвещеник Исуса, Божия Син, 
Който е преминал до най-високите 
небеса, нека държим това, което сме 
изповядали.

ЕВРЕИ 6:20 гдето Исус като предтеча 
влезе за нас, и стана първосвещеник до 
века според Мелхиседековия чин.

ЕВРЕИ 8:1 А от това, което казваме, 
ето що е смисълът: Ние имаме такъв 
първосвещеник, Който седна отдясно на 
престола на Величието в небесата,

Вижте още: Псалми 24:3,7-10; Псалми 47:5; Псалми 
72:17-19; Псалми 104:3; Псалми 110:1; 1 Коринтяни 12:4-10; 1 

Петрово 3:22.

F11 Страданието на Месията.
F12 Месията ще изпита съпротива.

ПСАЛМИ 69:4 Тия, които ме мразят 
без причина, се умножиха повече от 
космите на главата ми; Укрепиха се 
моите погубители, които неправедно 
са мои неприятели; Тогава ме 
заставиха да върна онова, което не 
бях грабнал.

ЙОАН 15:25 Но това става и да се 
изпълни писаното в закона им слово, 
“Намразиха Ме без причина”.

ЙОАН 19:4 Тогава Пилат пак излезе 
вън и каза им: Ето, извеждам ви Го вън за 
да познаете, че не намирам никаква вина 
в Него.
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2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

1 ПЕТРОВО 2:22 Който грях не е сторил, 
нито се е намерило лукавщина в устата 
Му;

1 ПЕТРОВО 2:24 Който сам понесе 
в тялото Си нашите грехове на дървото, 
тъй щото, като сме умрели за греховете, 
да живеем за правдата; с Чиято рана вие 
оздравяхте.

1 ПЕТРОВО 3:18 Защото и Христос един 
път пострада за греховете, Праведният 
за неправедните, за да ни приведе при 
Бога, бидейки умъртвен по плът, а 
оживотворен по дух;

Вижте още: Псалми 35:19; Псалми 109:3; Исая 53:4-7; 
Матей 26:59.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 69:7 Защото заради Тебе 
претърпях поругание. Срам покри 
лицето ми.

8 Чужд станах на братята си, И странен 
на чадата на майка ми.

9 Защото ревността за Твоя дом ме 
изяде, И укорите на ония, които 
укоряват Тебе, паднаха върху мене.

МАТЕЙ 26:48 А оня, който Го предаваше, 
беше им дал знак, казвайки: Когото 
целуна, Той е; хванете Го.

49 И веднага се приближи до Исуса и рече: 
Здравей, Учителю! и Го целува.

50 А Исус му каза: Приятелю, за каквото 
си дошъл стори го. Тогава пристъпиха, 
туриха ръце на Исуса, и Го хванаха.

МАТЕЙ 26:56 Но всичко това стана за 
да се сбъднат пророческите писания. 
Тогава всички ученици Го оставиха и се 
разбягаха.

МАТЕЙ 26:74 Тогава той започна да 
проклина и да се кълне: Не познавам 
човека. И на часа петелът изпя.

ЙОАН 1:10 Той бе в света; и светът 
чрез Него стана; но светът Го не позна.

11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не 
приеха.

ЙОАН 2:16 и на тия, които продаваха 
гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; 
не правете Бащиния Ми дом, дом на 
търговия.

17 Учениците Му си спомниха, че е писано: 
“Ревността за Твоя дом ще ме изяде”.

ЙОАН 7:5 (Защото нито братята Му 
вярваха в Него).

ЙОАН 15:21 Но всичко това ще ви 
сторят поради Моето име, защото не 
познават Онзи, Който Ме е пратил.

22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, 
грях не биха имали; сега, обаче, нямат 
извинение за греха си.

23 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
24 Ако не бях сторил между тях делата, 

които никой друг не е сторил, грях не 
биха имали; но сега видяха и намразиха и 
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Мене и Отца Ми.

РИМЛЯНИ 15:8 Защото казвам, че 
Христос, заради Божията вярност, стана 
служител на обрязаните, за да утвърди 
обещанията дадени на бащите,

Вижте още: Псалми 22:6-8; Псалми 31:11; Псалми 119:139; 
Матей 26:70-74; Марко 11:15-17.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ПСАЛМИ 69:19 Ти знаеш как ме 
укоряват, Как ме посрамват и ме 
опозоряват; Пред Тебе са всичките 
мои противници.

20 Укор съкруши сърцето ми, и съм 
много отпаднал; И чаках да ме 
пожали някой, но нямаше никой, - И 
утешители, но не намерих.

21 И дадоха ми жлъчка за ядене, И в 
жаждата ми ме напоиха с оцет.

МАТЕЙ 27:34 дадоха Му да пие вино 
размесено с жлъчка; но Той като вкуси, 
не прие да пие.

МАТЕЙ 27:39 А минаващите оттам Му 
се подиграваха, като клатеха глави и 
думаха:

40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни 
пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си 
Божий Син, слез от кръста.

41 Подобно и главните свещеници с 
книжниците и старейшините Го ругаеха, 
казвайки:

42 Други е избавил, а пък Себе Си не може 
да избави! Той е Израилевият Цар! нека 

слезе сега от кръста, и ще повярваме в 
Него.

43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако 
Му е угоден; понеже каза: Божий Син 
съм.

44 Със същия укор Му се присмиваха и 
разпнатите с Него разбойници.

45 А от шестия час тъмнина покриваше 
цялата земя до деветия час.

46 А около деветия час Исус извика със 
силен глас: Или, Или, лама савахтани? 
сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме 
оставил?

47 Някои от стоящите там, като чуха, 
думаха: Той вика Илия.

48 И веднага един от тях се завтече, взе 
гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на 
тръст, даде Му да пие.

МАРКО 15:23 И подаваха Му вино 
смесено със смирна, но Той не прие.

ЙОАН 19:28 След това, Исус, като 
знаеше, че всичко вече е свършено, за да 
се сбъдне писанието рече: Жаден съм.

29 А като беше сложен там съд пълен с оцет, 
натъкнаха на исопова тръст една гъба 
натопена в оцет, и я поднесоха до устата 
Му.

30 А Исус като прие оцета рече: Свърши се, 
и наведе глава, и предаде дух.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

1 ПЕТРОВО 2:23 Който бидейки охулван, 
хула не отвръщаше; като страдаше, не 
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заплашваше; но предаваше делото Си на 
Този, Който съди справедливо;

24 Който сам понесе в тялото Си нашите 
грехове на дървото, тъй щото, като 
сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

Вижте още: Псалми 22:6,7; Исая 53:3-5.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ПСАЛМИ 69:26 Защото те гонят онзи, 
когото Ти си поразил, И говорят за 
болката на ония, които Ти си наранил.

МАРКО 15:28 [И се изпълни писанието, 
което казва: “И с беззаконните се 
числи”].

29 И минаващите оттам Го хулеха, като 
клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който 
разоряваш храма и за три дни пак го 
съграждаш,

30 спаси Себе Си и слез от кръста.
31 Подобно и главните свещеници с 

книжниците Го ругаеха по между си, като 
казваха: Други е избавил, а пък Себе Си 
не може да избави!

32 Христос Израилевият цар нека слезе сега 
от кръста, за да видим и да повярваме. И 
разпнатите с Него Го ругаеха.

Вижте още: Исая 53:4,10; Захария 13:7.

G01 Възкресението на Месията е 
пророкувано.

ПСАЛМИ 71:20 Ти, Който си ми показал 

много и тежки притеснения, Пак ще 
ме съживиш, И от дълбочините на 
земята пак ще ме извадиш.

ЛУКА 24:6 Няма Го тука, но 
възкръсна. Спомнете си какво ви 
говореше, когато беше още в Галилея,

ЛУКА 24:34 които и казаха: Господ 
наистина възкръснал и се явил на 
Симона.

РИМЛЯНИ 14:9 Защото Христос затова 
умря и оживя - да господствува и над 
мъртвите и над живите.

ДЕЯНИЯ 2:27 Защото няма да оставиш 
душата ми в ада, Нито ще допуснеш 
Твоят Светият да види изтление.

Вижте още: Псалми 16:10; Псалми 30:3; Псалми 49:15; 
Псалми 86:13; Йона 2:4-6; Деяния 13:35.

D04 Службата на Месията като Цар.
E10 Месията ще бъде и Месия за 

Езичниците.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.

ПСАЛМИ 72:7 В неговите дни ще 
цъфти праведният, И мир ще 
изобилва докато трае луната.

8 Той ще владее от море до море, И 
от Евфрат {Еврейски: Реката.} до 
краищата на земята.

9 Пред него ще коленичат жителите 
на пустинята; И неприятелите му ще 
лижат пръстта.
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10 Царете на Тарсис и на островите ще 
донесат подаръци; Царете на Шева и 
на Сева ще поднесат дарове.

11 Да! ще му се поклонят всичките царе, 
Всичките народи ще му слугуват.

12 Защото той ще избави сиромаха, 
когато вика, И угнетения и 
безпомощния.

13 Ще се смили за сиромаха и немотния, 
И ще спаси душите на немотните.

14 От угнетение и насилие ще изкупи 
душите им; И скъпоценна ще бъде 
кръвта им пред очите му.

15 И ще живее; и нему ще се даде от 
шевското злато; Винаги ще се възнася 
молитва за него, И цял ден ще го 
благославят.

16 Изобилие от жито ще има на земята, 
до върховете на планините; Плодът 
му ще се люлее като ливанската 
планина; И жителите по градовете ще 
цъфтят като земната трева.

17 Името му ще пребъдва до века; Името 
му ще се продължава докато трае 
слънцето; И ще се благославят в него 
човеците; Всичките народи ще го 
облажават.

18 Благословен да е Господ Бог 
Израилев, Който Един прави чудеса;

19 И благословено да бъде славното 
Негово име до века: И нека се 
изпълни със славата Му цялата земя. 
Амин и амин.

МАТЕЙ 2:11 И като влязоха в къщата, 
видяха детето с майка му Мария, 
паднаха и му се поклониха; и отваряйки 
съкровищата си, принесоха му дарове, - 
злато, ливан и смирна.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

МАРКО 16:15 И рече им: Идете по целия 
свят и проповядвайте благовестието на 
всяка твар.

16 Който повярва и се кръсти ще бъде 
спасен; а който не повярва ще бъде 
осъден.

ФИЛИПЯНИ 2:10 така щото в 
Исусовото име да се поклони всяко 
коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

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

ОТКРОВЕНИЕ 1:18 бях мъртъв, и, 
ето, живея до вечни векове; и имам 
ключовете на смъртта и на ада.

ОТКРОВЕНИЕ 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
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на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #1; #2; #5; Битие 22:18; Псалми 21:4.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
     
ПСАЛМИ 75:7 Но Бог е съдията; Едного 

Той унижава, а другиго издига.
8 Защото в ръката на Господа има 

чаша, и виното се пени; Тя е пълна 
с подправено вино, от което и Той 
налива; И даже дрождето му ще 
прецедят и ще изпият всичките 
нечестиви на земята.

ЛУКА 1:52 Свали владетели от 
престолите им. И въздигна смирени.

ДЕЯНИЯ 17:31 тъй като е назначил ден, 
когато ще съди вселената справедливо 
чрез Човека, Когото е определил; за 
което и е дал уверение на всички, като Го 
е възкресил от мъртвите.

РИМЛЯНИ 2:16 в деня, когато Бог чрез 
Исуса Христа ще съди тайните дела на 
човеците според моето благовестие.

2 ТИМОТЕЙ 4:1 Заръчвам ти пред Бога 
и пред Христа Исуса, Който ще съди 
живите и мъртвите, и пред вид на 
явлението Му и царуването му:

ОТКРОВЕНИЕ 14:9 И друг, трети, 
ангел вървеше подир тях и казваше със 
силен глас: Ако някой се поклони на 
звяра и на неговия образ и приеме белег 

на челото си или на ръката си,
10 той ще и да пие от виното на Божия 

гняв, което е приготвено чисто в чашата 
на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън 
и жупел пред светите ангели и пред 
Агнето.

11 И димът от тяхното мъчение ще се 
издига до вечни векове; и ония, които 
се покланят на звяра и образа му, не ще 
имат отдих ни денем, нито нощем, нито 
кой да е, който приема белега на името 
му.

ОТКРОВЕНИЕ 16:19 И великият град 
се раздели на три части, и градовете на 
народите паднаха; и Бог си спомни за 
великия Вавилон, да му даде чашата с 
виното от яростния Си гняв.

Вижте още: #1; #6; 1 Царе 2:7,8; Исая 51:17-22; Еремия 
25:15-17.

B19 Тайнството на Месията.

ПСАЛМИ 78:2 Ще отворя устата си в 
притча, Ще произнеса гатанки от 
древността.

МАТЕЙ 13:10 Тогава се приближиха 
учениците Му и Му казаха: Защо им 
говориш с притчи?

11 А Той в отговор им каза: Защото на вас е 
дадено да знаете тайните на небесното 
царство, а на тях не е дадено.

12 Защото който има, нему ще се даде, и ще 
има изобилие; а който няма, от него ще 
се отнеме и това, което има.

13 Затова им говоря с притчи, защото 
гледат, а не виждат; чуят а не слушат, 
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нито разбират.

МАТЕЙ 13:34 Всичко това Исус изказа 
на народа с притчи, и без притчи не им 
говореше;

35 за да се изпълни реченото чрез пророка, 
който казва: - “Ще отворя устата Си в 
притчи; Ще изкажа скритото още от 
създанието на света”.

МАРКО 4:11 И каза им: На вас е дадено 
да познаете тайната на Божието царство; 
а на ония, външните всичко бива в 
притчи;

ЙОАН 16:25 Това съм ви говорил с 
притчи. Настава час, когато няма вече да 
ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя 
за Отца.

1 КОРИНТЯНИ 4:1 Така всеки човек 
да ни счита за Христови служители и 
настойници на Божиите тайни.

Вижте още: Псалми 49:4; Осия 12:9; Матей 21:45; Марко 
3:23; Марко 4:2,13,33; Марко 12:1; Лука 8:10; 1 Коринтяни 

13:2; 1 Коринтяни 14:2.

B03 Месията е Човешкият Син.
H07 Месията ще седи отдясно на Бога.

ПСАЛМИ 80:14 Обърни се, молим Ти се, 
Боже на Силите, Погледни от небето, 
и виж, и посети тая лоза,

15 И защити това, което е насадила 
Твоята десница, И отрасъла 
{Еврейски: Сина.}, който Си направил 
силен за Себе Си.

17 Нека бъде ръката Ти върху мъжа на 

Твоята десница, Върху човешкия син, 
когото си направил силен за Себе Си.

ИСАЯ 11:1 И ще израсне пръчка из 
Иесевия пън, И отрасъл из корените му 
ще носи плод;

ЗАХАРИЯ 3:8 Слушай сега велики 
свещениче Исусе, ти и другарите ти, 
които седят пред тебе, (понеже и те 
са човеци поставени за знамение;) 
защото, ето, Аз ще доведа служителя Си 
Отрасъла.

ЙОАН 15:1 Аз съм истинската лоза, и 
Отец ми е земеделецът.

ДЕЯНИЯ 10:38 именно, Исус от Назарет, 
- как Бог Го помаза със Светия Дух и 
със сила; Който обикаляше да прави 
благодеяния и да изцелява всички 
угнетявани от дявола; защото Бог беше с 
Него.

ДЕЯНИЯ 15:15 С това са съгласни и 
пророческите думи, както е писано:

16 “След това ще се върна. И пак ще 
въздигна падналата Давидова скиния, И 
пак ще издигна развалините й, И ще я 
изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

КОЛОСЯНИ 1:15 в Него, Който е 
образ на невидимия Бог, първороден 
преди всяко създание;

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, 
което е на небесата и на земята, 
видимото и невидимото, било престоли 
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или господства, било началства или 
власти, всичко чрез Него бе създадено;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него 
се сплотява.

18 И глава на тялото, то ест, на църквата, 
е Той, Който е началникът, първороден 
от мъртвите, за да има първенство във 
всичко.

19 Защото Отец благоволи да всели в Него 
съвършената пълнота,

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата 
слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

Вижте още: #2; Псалми 7:7; Псалми 80:8; Псалми 90:13; 
Исая 63:15,17; Еремия 2:21; Еремия 23:5,6; Езекиил 17:22-24; 

Даниил 9:16-19; Захария 6:12; Марко 12:1-9.

E07 Предложението за спасение от 
Месията.

ПСАЛМИ 85:9 Наистина Неговото 
спасение е близо при ония, които Му 
се боят, За да обитава слава в нашата 
земя.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 

от Отца, пълно с благодат и истина.

ДЕЯНИЯ 13:26 Братя, потомци от 
Авраамовия род, и които измежду вас се 
боят от Бога, нам се изпрати вестта на 
това спасение.

Вижте още: #2; Псалми 24:4,5; Псалми 50:23; Марко 12:32-
34; Деяния 10:2-4; Деяния 13:14-16.

 

E08 Правдата на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 85:10 Милост и вярност се 
срещнаха, Правда и мир се целунаха.

11 Вярност пониква от земята, И правда 
е надникнала от небето.

12 Господ тоже ще даде това, което е 
добро; И земята ще ни даде плода си.

13 Правдата ще върви пред Него, И ще 
направи стъпките Му път, в който да 
ходим,

МАТЕЙ 3:15 А Исус в отговор му 
рече: Остави Ме сега, защото така ни 
е прилично да изпълним всичко що е 
право. Тогава Иоан го остави.

МАТЕЙ 21:32 Защото Иоан дойде 
при вас в пътя на правдата, и не 
го повярвахте; бирниците обаче и 
блудниците го повярваха; а вие, като 
видяхте това, даже не се разкаяхте 
отпосле да го вярвате.

ЙОАН 14:6 Исус му казва: Аз съм 
пътят, и истината, и животът; никой не 
дохожда при Отца, освен чрез Мене.
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РИМЛЯНИ 5:1 И тъй, оправдани чрез 
вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия 
Господ Исус Христос;

2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

ФИЛИПЯНИ 1:10 за да изпитвате 
нещата, които се различават, та да бъдете 
искрени и незлобни до деня на Христа,

11 изпълнени с плодовете на правдата, 
които са чрез Исуса Христа, за слава и 
хвала на Бога.

2 ПЕТРОВО 3:13 А според обещанието Му 
очакваме ново небе и нова земя, в която 
да живее правда.

1 ЙОАНОВО 2:6 Който казва, че 
пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, 
както е ходил Христос.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

Вижте още: #1; #2; Йоан 13:14-16,34; Римляни 3:25,26; 
Ефесяни 5:1,2; Филипяни 2:5-8; Евреи 12:1,2; 1 Петрово 

2:18-24.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 86:9 Всичките народи, 
които си направил; ще дойдат и ще се 
поклонят пред Тебе, Господи, И ще 
прославят името Ти.

ИСАЯ 66:23 И от новолуние до 
новолуние, И от събота до събота, Ще 
дохожда всяка твар да се покланя пред 
Мене, Казва Господ.

ЗАХАРИЯ 14:9 И Господ ще бъде цар 
върху целия свят; В оня ден Господ ще 
бъде един, и името Му едно.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #4.

E14 Месията ще победи смъртта и 
тъмнината.

ПСАЛМИ 86:12 Ще Те хваля, Господи 
Боже мой, от все сърце, И ще славя 
името Ти до века.

13 Защото голяма е Твоята милост към 
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мене; И Ти си избавил душата ми от 
най-дълбоката преизподня.

1 СОЛУНЦИ 1:10 и да очаквате 
Неговия Син от небесата, същия Исус, 
Когото възкреси от мъртвите, Който ни 
избавя от идещия гняв.

Вижте още: Псалми 16:10; Псалми 56:13; Йона 2:3-6.

B22 Добротата на Бог и на Месията.
B23 Благодатта на Бог и на Месията.

ПСАЛМИ 86:15 Но, Господи, Ти си 
Бог многомилостив и благодатен, 
Дълготърпелив и изобилващ с милост 
и вярност.

ЙОАН 1:17 понеже законът бе даден 
чрез Моисея, а благодатта и истината 
дойдоха чрез Исуса Христа.

РИМЛЯНИ 5:20 А отгоре на това дойде и 
законът, та се умножи прегрешението; 
а гдето се умножи грехът, преумножи се 
благодатта;

21 така щото, както грехът бе царувал 
и докара смъртта, така да царува 
благодатта чрез правдата и да докара 
вечен живот чрез Исуса Христа нашия 
Господ.

ЕФЕСЯНИ 1:9 като ни е открил тайната 
на волята Си според благото намерение, 
което е положил в Себе Си,

ЕФЕСЯНИ 2:4 Бог, обаче, Който е богат с 
милост, поради голямата любов, с която 
ни възлюби,

5 даже, когато бяхме мъртви чрез 
престъпленията си, съживи ни заедно с 
Христа (по благодат сте спасени),

6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с 
Него в небесни места, в Христа Исуса;

7 за да показва през идните векове 
премногото богатство на Своята благодат 
чрез добрината Си към нас в Христа 
Исуса.

Вижте още: Псалми 86:5; Псалми 103:8; Псалми 111:4; 
Псалми 130:4,7; Псалми 145:8; Йоил 2:13; Михей 7:18.

F06 Месията ще бъде изоставен.
F13 Подробности за страданието на 

Месията.

ПСАЛМИ 88:14 Господи, защо 
отхвърляш душата ми? Защо криеш 
лицето Си от мене?

15 От младини съм угнетен и бера душа; 
Търпя Твоите ужаси, и в изумление 
съм.

16 Гневът Ти мина върху мене; 
Страхотиите Ти ме отсякоха.

17 Като води ме обикалят цял ден, Купно 
ме окръжават.

18 Отдалечил си от мене любим и 
приятел; Познатите ми са мрак.

МАТЕЙ 26:37 И като взе със Себе Си 
Петра и двамата Заведееви сина, захвана 
да скърби и да тъгува.

38 Тогава им казва: Душата Ми е 
прескръбна до смърт; постойте тук и 
бдете заедно с Мене.

39 И като пристъпи малко напред, падна на 
лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче 
Мой, ако е възможно, нека Ме отмине 
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тази чаша; не обаче, както Аз искам, но 
както Ти искаш.

40 Дохожда при учениците, намира ги 
заспали, и казва на Петра: Как! не 
можахте ли ни един час да бдите с Мене?

МАТЕЙ 26:56 Но всичко това стана за 
да се сбъднат пророческите писания. 
Тогава всички ученици Го оставиха и се 
разбягаха.

МАТЕЙ 27:28 И като Го съблякоха, 
облякоха Го в червена мантия.

29 И сплетоха венец от тръни и го наложиха 
на главата Му, и туриха тръст в десницата 
Му; и като коленичиха пред Него, 
ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю 
Юдейски!

30 И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го 
удряха по главата.

31 И след като Му се поругаха, съблякоха Му 
мантията и Го облякоха с Неговите дрехи 
и Го заведоха да Го разпнат.

МАТЕЙ 27:46 А около деветия час Исус 
извика със силен глас: Или, Или, лама 
савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, 
защо си Ме оставил?

Вижте още: Псалми 22:11-21; Псалми 31:11; Псалми 
38:10,11; Псалми 69:17-21; Псалми 88:8; Псалми 143:3,4; 

Исая 53:4-6,8,10,11; Исая 63:3; Даниил 9:26; Захария 13:7; 
Матей 27:39-44; Марко 14:33,34; Лука 22:44; Римляни 8:32; 

Галатяни 3:13; 1 Петрово 2:24.

B01 Месията е Божият Син.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:3 Ти каза: Направил съм 
завет с избрания Си, Заклел съм се на 
слугата Си Давида, казвайки:

4 Ще утвърдя потомството ти за винаги, 
И ще съзидам престола ти из род в 
род. (Села).

МАТЕЙ 12:18 “Ето Моят служител, 
Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото 
е благоволението на душата Ми; Ще 
положа Духа Си на Него, И Той ще 
възвести съдба на народите.

19 Няма да се скара, нито да извика, Нито 
ще чуе някой гласа Му по площадите;

20 Смазана тръстика няма да пречупи, И 
замъждял фитил няма да угаси, Докато 
изведе правосъдието към победа.

21 И в Неговото име народите ще се 
надяват”.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ДЕЯНИЯ 2:29 Братя, мога да ви кажа 
свободно за патриарха Давида, че и умря 
и биде погребан, и гробът му е у нас до 
тоя ден.

30 И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, 
че Бог с клетва му се обеща, че от плода 
на неговите чресла [по плът ще въздигне 
Христа, да Го] постави на престола му,

Вижте още: Псалми 89:28-34; Еремия 30:9; Езекиил 
34:23,24; Осия 3:5; Матей 3:17; Евреи 7:21.

E26 Делото на изкуплението от Месията.

ПСАЛМИ 89:19 Тогава Ти говори на 
светиите Си чрез видение, Като каза: 
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Възложих на един силен да даде 
помощ, Възвисих едного избран 
между людете.

ВТОРОЗАКОНИЕ 18:18 Аз ще им 
въздигна отсред братята им пророк, 
както съм въздигнал тебе, и ще туря 
думите Си в устата му; и той ще им 
говори всичко, което Аз му заповядвам.

19 А който не послуша думите Ми, които 
той ще говори в Мое Име, Аз ще искам 
ответ от него.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 7:16 И страх обзе всички, и 
славеха Бога, казвайки: Велик пророк се 
издигна между нас; и Бог посети Своите 
люде.

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

ФИЛИПЯНИ 2:6 Който, като беше 
в Божия образ, пак не счете, че трябва 
твърдо да държи равенството с Бога,

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе 
Си образ на слуга и стана подобен на 
човеците;

8 и, като се намери в човешки образ, 
смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст.

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари 

името, което е над всяко друго име;
10 така щото в Исусовото име да се поклони 

всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

ОТКРОВЕНИЕ 3:7 До ангела на 
филаделфийската църква пиши: Това 
казва Светият, истинският, у Когото е 
Давидовият ключ; който отваря, и никой 
няма да затваря; и затваря, и никой не 
отваря.

Вижте още: Второзаконие 33:29; Марко 1:24; Евреи 2:9-17.

B05 Месията е изпълнен със Святия Дух.
D01 Помазанието на Месията.

ПСАЛМИ 89:20 Намерих слугата Си 
Давида; Със светото Си миро го 
помазах.

21 Ръката Ми ще го поддържа, И 
мишцата Ми ще го укрепява.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ЙОАН 3:34 Защото Тоя, Когото Бог е 
пратил, говори Божиите думи; понеже 
Той не Му дава Духа с мярка.

ЙОАН 12:3 Тогава Мария, като взе 
един литър миро от чист и скъпоценен 
нард, помаза нозете на Исуса, и с косата 
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си отри нозете Му; и къщата се изпълни 
с благоухание от мирото.

ЙОАН 12:7 Тогава Исус рече: Оставете 
я; понеже го е запазила за деня на 
погребението Ми.

ДЕЯНИЯ 10:38 именно, Исус от Назарет, 
- как Бог Го помаза със Светия Дух и 
със сила; Който обикаляше да прави 
благодеяния и да изцелява всички 
угнетявани от дявола; защото Бог беше с 
Него.

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.

9 Възлюбил си правда, и намразил си 
беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те 
е помазал с миро на радост повече от 
Твоите събратя”.

Вижте още: #2; Псалми 89:13; Исая 41:10; Исая 42:1; 
Захария 10:12; Матей 26:12.

E13 Бог одобрява служението на Месията.
   
ПСАЛМИ 89:22 Неприятелят няма да го 

изнудва, Нито предадения {Еврейски: 
Сина.} на нечестие ще го наскърби.

МАТЕЙ 4:1 Тогава Исус биде 
отведен от Духа в пустинята, за да бъде 
изкушаван от дявола.

2 И след като пости четиридесет дни и 
четиридесет нощи, най-после огладня.

3 И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако 
си Божий Син заповядай тия камъни да 

станат хлябове.
4 А Той в отговор каза: Писано е: “Не само 

с хляб ще живее човек, но с всяко слово, 
което излиза от Божиите уста.

5 Тогава дяволът Го завежда в светия град, 
поставя Го на крилото на храма и Му 
казва:

6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; 
защото е писано: - “Ще заповяда на 
ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те 
дигат. Да не би да удариш о камък ногата 
Си”.

7 Исус му рече: Писано е още: “Да не 
изпитваш Господа твоя Бог”.

8 Пак Го завежда дяволът на една много 
висока планина, показва Му всичките 
царства на света и тяхната слава и казва 
Му:

9 Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми 
се поклониш.

10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, 
защото е писано: “На Господа твоя Бог да 
се покланяш, и само Нему да служиш”.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:23 Но Аз ще съкруша пред 
него противниците му, И ще поразя 
ония, които го мразят.

ЙОАН 15:23 Който мрази Мене, мрази 
и Отца Ми.

ЛУКА 19:27 А ония мои неприятели, 
които не искаха да царувам над тях, 
доведете ги тука и посечете ги пред мене.

Вижте още: #1; Псалми 2:1-6; Псалми 21:8,9; Псалми 110:1; 
Псалми 132:8.
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E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:24 А верността Ми и 
милостта Ми ще бъдат с него; И с 
Моето име ще се издигне рогът му.

ЙОАН 17:6 Изявих името Ти на 
човеците, които Ми даде от света. Те бяха 
Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха 
Твоето слово.

ЙОАН 17:11 Не съм вече на света, а 
тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче 
свети, опази в името Си тия, които си Ми 
дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

ЙОАН 17:25 Отче праведни, светът 
не Те е познал, но Аз Те познах; и тия 
познаха, че Ти си Ме пратил.

Вижте още: #1; Псалми 89:16,17,28,33; Псалми 91:14.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:25 Тоже ще туря ръката 
му над морето, И десницата му над 
реките.

ИЗХОД 23:21 Внимавайте на него и 
слушайте гласа му; не го предизвиквайте, 
защото той няма да прости 
престъпленията ви; понеже Моето Име е 
в него.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 

царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
B01 Месията е Божият Син.

ПСАЛМИ 89:26 Той ще извика към Мене: 
Отец ми си, Бог мой и спасителната 
ми канара.

МАТЕЙ 11:27 Всичко Ми е предадено 
от Отца Ми; и, освен Отца, никой не 
познава Сина; нито познава някой Отца, 
освен Синът и оня, комуто Синът би 
благоволил да Го открие.

ЛУКА 23:46 И Исус извика със силен 
глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам 
духа Си. И това като рече, издъхна.

ЙОАН 14:7 Ако бяхте познали Мене, 
бихте познали и Отца Ми; отсега Го 
познавате и сте Го видели.

ЙОАН 14:23 Исус в отговор му рече: 
Ако Ме люби някой, ще пази учението 
Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние 
ще дойдем при него и ще направим 
обиталище у него.

ЙОАН 20:17 Казва й Исус: Не се 
допирай до Мене, защото още не съм се 
възнесъл при Отца; но иди при братята 
Ми и кажи им: Възнасям се при Моя 
Отец и вашия Отец, при Моя Бог и 
вашия Бог.
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2 КОРИНТЯНИ 6:18 И ще ви бъда 
Отец, И вие ще Ми бъдете синове и 
дъщери”, казва всемогъщият Господ.

ЕВРЕИ 1:5 Защото, кому от ангелите 
е рекъл Бог някога: - “Ти си Мой Син, 
Аз днес Те родих”; и пак: “Аз ще Му бъда 
Отец, и Той ще ми бъде Син”?

ОТКРОВЕНИЕ 3:21 На този, който 
победи ще дам да седне с Мене на Моя 
престол, както и Аз победих и седнах с 
Отца Си на Неговия престол.

Вижте още: 2 Царе 22:47; 1 Летописи 22:10; Псалми 18:46; 
Псалми 62:2,6,7; Псалми 95:1; Матей 10:32,33; Матей 

26:39,42; Йоан 8:54; Йоан 11:41; Галатяни 4:6.

A04 Месията е вечен.
B01 Месията е Божият Син.
E13 Бог одобрява служението на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:27 При това Аз ще го 
поставя в положение на първороден, 
По-горе от земните царе.

28 Вечно ще пазя милостта Си за него; 
И заветът Ми ще бъде верен спрямо 
него.

29 Също и потомството му ще направя 
да продължава до века, И престолът 
му като дните на небето.

ДЕЯНИЯ 13:32 И ние ви донесохме блага 
вест за обещанието дадено на бащите ни,

33 че Бог го изпълни на техните чада, като 
възкреси Исуса; както е писано и във 
втория Псалом: - “Ти си Мой Син, Аз 
днес Те родих”.

34 А че Го е възкресил от мъртвите, никога 

вече да се не връща в изтлението казва 
така: “Ще ви дам Верните милости, 
обещани на Давида”.

ЕВРЕИ 1:5 Защото, кому от ангелите 
е рекъл Бог някога: - “Ти си Мой Син, 
Аз днес Те родих”; и пак: “Аз ще Му бъда 
Отец, и Той ще ми бъде Син”?

6 А когато пък въвежда Първородния във 
вселената, казва: - “И поклонете се Нему, 
всички Божии ангели”.

7 И за ангелите казва: - “Който прави 
ангелите Си силни като ветрове, И 
служителите Си като огнен пламък”;

8 А за Сина казва: - “Твоят престол, о Боже, 
е до вечни векове; И скиптърът на Твоето 
царство е скиптър на правота.

КОЛОСЯНИ 1:15 в Него, Който е 
образ на невидимия Бог, първороден 
преди всяко създание;

16 понеже чрез 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;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него 
се сплотява.

18 И глава на тялото, то ест, на църквата, 
е Той, Който е началникът, първороден 
от мъртвите, за да има първенство във 
всичко.

19 Защото Отец благоволи да всели в Него 
съвършената пълнота,

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
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вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #4; Римляни 8:20.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 89:35 За едно нещо се заклех 
в светостта Си. И няма да излъжа 
Давида,

36 Че потомството му ще трае до века, 
И престолът му като слънцето пред 
мене,

37 Като луната, която е утвърдена 
до века, И е вярна свидетелка на 
небето. (Села.)

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

Вижте още: Исая 9:8; Откровение 1:5.

A04 Месията е вечен.

ПСАЛМИ 90:2 Преди да се 
родят планините, И да си дал 
съществувание на земята и вселената, 
От века и до века Ти си Бог.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

Вижте още: Притчи 8:22-26; Исая 44:6; Евреи 1:10-12; 
Евреи 13:8; Откровение 1:8.

E03 Изкушението на Месията.

ПСАЛМИ 91:11 Защото ще заповяда на 
ангелите Си за тебе Да те пазят във 
всичките ти пътища.

12 На ръце ще те дигат, Да не би да 
удариш о камък ногата си.

ЛУКА 4:9 Тогава Го заведе в 
Ерусалим, постави Го на крилото на 
храма, и Му рече: Ако си Божий Син, 
хвърли се от тук долу;

10 защото е писано: - “Ще заповяда на 
ангелите Си за Тебе, да Те пазят;

11 И на ръце ще Те дигат, Да не би да 
удариш о камък ногата Си”.

12 А Исус в отговор му рече: Казано е: “Да не 
изпитваш Господа твоя Бог”.

Вижте още: Матей 4:6; Евреи 1:14.

H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 
народ.

ПСАЛМИ 91:13 Ще настъпиш лъв и 
аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.

 
МАРКО 16:18 змии ще хващат; а ако 

изпият нещо смъртоносно, то никак 
няма да ги повреди; на болни ще 
възлагат ръце, и те ще оздравяват.

ДЕЯНИЯ 28:3 И когато Павел натрупа 
един куп храсти и го тури на огъня, една 
ехидна излезе от топлината и се залепи 
за ръката му.

4 А туземците, като видяха змията, как 
висеше на ръката му, думаха помежду 
си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, 
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който, ако и да се е избавил от морето, 
пак правосъдието не го остави да живее.

5 Но той тръсна змията в огъня и не 
почувствува никакво зло.

2 ТИМОТЕЙ 4:17 Но Господ беше 
с мене и ме укрепи, за да се прогласи 
напълно посланието чрез мене, и да чуят 
всичките езичници; и аз бях избавен от 
лъвови уста.

Вижте още: Исая 1:6-8; Исая 35:9; Исая 65:25; Даниил 6:21; 
Откровение 5:5.

F01 Смъртта на Месията е пророкувана.
G01 Възкресението на Месията е 

пророкувано.
G03 Възвисяването на Месията е 

пророкувано.

ПСАЛМИ 91:14 Понеже той е положил 
в Мене любовта си, казва Господ, 
Затова ще го избавя; Ще го поставя в 
безопасност {Еврейски: На всичко.}, 
защото е познал името Ми.

15 Той ще Ме призове, и Аз ще го 
послушам; С него ще съм, когато 
е в бедствие; ще го избавя и ще го 
прославя.

16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще 
му покажа спасението, което върша.

 
ЙОАН 12:28 Отче, прослави името 

Си. Тогава дойде глас от небето: И Го 
прославих, и пак ще Го прославя.

ЙОАН 13:32 и Бог ще Го прослави в 
Себе Си, и скоро ще Го прослави.

ЙОАН 14:23 Исус в отговор му рече: 
Ако Ме люби някой, ще пази учението 
Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние 
ще дойдем при него и ще направим 
обиталище у него.

ЙОАН 16:14 Той Мене ще прослави, 
защото от Моето ще взема и ще ви 
известява.

ЙОАН 16:27 защото сам Отец ви 
люби, понеже вие възлюбихте Мене и 
повярвахте, че Аз от Отца излязох.

ЙОАН 21:19 А това рече като 
означаваше с каква смърт Петър щеше 
да прослави Бога. И като рече това, казва 
му: Върви след Мене.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

8 ако и да беше Син, пак се научи на 
послушание от това, което пострада,

Вижте още: Римляни 8:28; Псалми 18:3,4; Псалми 16:10; 
Псалми 21:4; Псалми 61:5,6.

A04 Месията е вечен.
D04 Службата на Месията като Цар.

ПСАЛМИ 93:1 (По слав. 92). Господ 
царува; облечен е с величие; Облечен 
е Господ, и опасан с мощ; Още и 
вселената е утвърдена така щото да не 
може да се поклати.
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2 От векове е утвърден Твоят престол; 
Ти си от вечността.

ПРИТЧИ 8:22 Господ ме създаде като 
начало на пътя Си, Като първо от 
древните Си дела.

23 От вечността бях създадена, от начало, 
Преди създаването на земята.

ЕВРЕИ 1:2 в края на тия дни 
говори нам чрез Сина, Когото постави 
наследник на всичко, чрез Когото и 
направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата 
слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

ОТКРОВЕНИЕ 19:6 И чух като глас от 
много народ, и като глас от много води, и 
като глас от {В изданието от 1940 г. тези 
думи липсват} силни гърмежи, които 
казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият 
Бог, Всемогъщият, царува.

7 Нека се радваме и се веселим и нека 
отдадем Нему слава; защото дойде 
сватбата на Агнето, и Неговата жена се е 
приготвила.

Вижте още: #1; #2; Михей 5:2; Евреи 1:10-12; Евреи 13:8; 
Откровение 1:8,17,18.

A08 Имената и названията на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.

ПСАЛМИ 95:1 (По слав. 94). Дойдете, 
да запеем на Господа, Да възкликнем 

към спасителната ни Канара.
2 Да застанем пред Него със 

славословие. С псалми да възкликнем 
на Него,

3 Защото Господ е велик Бог, И велик 
Цар над всички богове.

2 ЦАРЕ 22:2 и рече: - Господ е скала 
моя, крепост моя, и Избавител мой;

2 ЦАРЕ 22:32 Защото кой е бог освен 
Господа? И кой е канара освен нашият 
Бог?

2 ЦАРЕ 22:47 Жив е Господ, И 
благословена да бъде Канарата ми; И да 
се възвиси Бог, моята спасителна скала,

2 ЦАРЕ 23:3 Бог Израилев рече, 
Скалата Израилева ми говори: Оня, 
който владее над човеци нека бъде 
праведен, Нека бъде един, който владее 
със страх от Бога;

1 КОРИНТЯНИ 10:4 и всички да са 
пили от същото духовно питие, (защото 
пиеха от една духовна канара, която ги 
придружаваше; и тая канара бе Христос),

Вижте още: #1; #4; Второзаконие 32:4,15,18; Псалми 
18:1,2,31,46; Псалми 19:14; Псалми 31:2,3; Псалми 62:2,6,7; 
Псалми 71:3; Псалми 73:26; Псалми 78:35; Псалми 89:26; 

Псалми 92:15; Псалми 94:22; Псалми 144:1; Исая 26:4; Исая 
30:29; Исая 44:8.

B06 Месията е добрият Пастир.
E26 Делото на изкуплението от Месията.

ПСАЛМИ 95:7 Защото Той е наш Бог, 
И ние сме люде на пасбището Му и 
овце на ръката Му, Днес, ако искате да 
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слушате гласа Му,
8 Не закоравявайте сърцата си както 

в Мерива. Както в деня, когато Ме 
изпитахте в пустинята,

9 Когато бащите ви Ме изпитаха, 
Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

10 Четиридесет години негодувах 
против това поколение, И рекох: Тия 
люде се заблуждават в сърце, И не са 
познали Моите пътища;

11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма 
да влязат в Моята почивка.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

29 Вземете Моето иго върху си, и научете се 
от Мене; защото съм кротък и смирен на 
сърце; и ще намерите покой на душите 
си.

ЙОАН 10:14 Аз съм добрият пастир, 
и познавам Моите, и Моите Мене 
познават,

15 също както Отец познава Мене, и Аз 
познавам Отца; и Аз давам живота Си за 
овцете.

16 И други овце имам, които не са от тая 
кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят 
гласа Ми; и ще станат едно стадо с един 
пастир.

ЕВРЕИ 3:7 Затова, както казва 
Светият Дух: - “Днес, ако чуете гласа му,

8 Не закоравявайте сърцата си както 
в преогорчението, Както в деня на 
изкушението в пустинята,

9 Гдето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха 
Ме. И видяха делата Ми четиридесет 
години.

10 Затова, възнегодувах против това 
поколение. И рекох: Всякога се 
заблуждават със сърцата си, Те не са 
познали Моите пътища;

11 Така се заклех в гнева Си: Те няма да 
влязат в Моята почивка”.

12 Внимавайте братя, да не би да има в 
някого от вас нечестиво, невярващо 
сърце, което да отстъпи от живия Бог;

13 но увещавайте се един друг всеки ден, 
докле още е “днес”, да не би някой от вас 
да се закорави чрез измамата на греха.

14 Защото ние участвуваме в Христа, ако 
удържим твърдо до край първоначалната 
си увереност:

15 докато се казва: - “Днес, ако чуете гласа 
Му, Не закоравявайте сърцата си както в 
преогорчението”.

16 Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? 
Не всички ли ония, които излязоха от 
Египет чрез Моисея?

17 А против кои негодува четиридесет 
години? Не против ония ли, които 
съгрешиха, и чиито трупове паднаха в 
пустинята?

18 На кои още се закле, че няма да влязат в 
Неговата почивка? Не на ония ли, които 
бяха непокорни?

19 И тъй виждаме, че поради неверието си 
те не можаха да влязат.

ЕВРЕИ 4:1 И тъй, понеже ни остава 
обещание да влезем в Неговата почивка, 
нека се боим да не би да се открие, че 
някой от вас не е достигнал до нея.

2 Защото на нас се донесе едно 
благовестие, както и на тях; но словото, 
което те чуха, не ги ползува, понеже не се 
съедини чрез вяра в ония, които го чуха.

3 Затова ние, повярвалите, влизаме в тая 
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почивка; както рече Бог: - “Така се заклех 
в гнева Си: Те няма да влязат в Моята 
почивка”; ако и да са били свършени 
делата Му още при основаването на 
света.

4 Защото нейде си е говорил за самия ден 
така: “И почина си Бог на седмия ден от 
всичките Си дела”;

5 а пък на това място: “Няма да влязат в 
Моята почивка”.

6 И тъй, понеже остава да влязат някои 
в нея, а ония, на които от по-напред 
се благовести, не са влезли поради 
неверието {Или: Непокорството} си,

7 затова Той пак определя един ден, “днес”, 
като казва толкоз време по-после чрез 
Давида, както вече рекохме: “Днес, ако 
чуете Неговия глас, Не закоравявайте 
сърцата си”.

8 Защото, ако Исус Навиев беше им дал 
почивка, Бог не би говорил след това за 
друг ден.

9 Следователно, за Божиите люде остава 
една съботна почивка {Виж. ст. 4.}.

10 Защото оня, който е влязъл в Неговата 
почивка, той си е починал от своите 
дела, както и Бог от Своите Си.

11 Затова нека се постараем да влезем в тая 
почивка, за да не падне някой в това, да 
дава същия пример на неверие.

1 ПЕТРОВО 2:25 Защото като овце 
блуждаехте, но сега се върнахте при 
Пастиря и Епископа на душите ви.

ЮДА 1:5 А искам да ви напомня, (тъй като 
сте узнали вече всичко това), че Господ, 
като избави веднъж Своя народ от 
египетската земя, после погуби ония, 
които не повярваха,

Вижте още: Битие 2:2,3; Изход 17:2-7; Числа 14:11-30; 
Второзаконие 1:34,35; Второзаконие 2:14-16; Псалми 

78:17,18,40,41,56; Деяния 20:28; 1 Коринтяни 10:9; Евреи 
11:16; Евреи 12:25; Откровение 14:13.

E15 Месията ще донесе радостни новини.

ПСАЛМИ 96:1 (По слав. 95). Пейте 
Господу нова песен, Пейте Господу, 
всички земи.

2 Пейте Господу, благославяйте името 
Му, Благовествувайте из ден в ден 
извършеното от Него избавление.

3 Възвестявайте между народите 
славата Му, Между всичките племена 
чудесните Му дела.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ЕФЕСЯНИ 1:3 Благословен да бъде Бог 
и Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Който в Христа ни е благословил с всяко 
духовно благословение в небесни места;

ОТКРОВЕНИЕ 5:13 И всяко създание, 
което е на небето, на земята и под земята 
и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, 
и на Агнето да бъде благословение и 
почит, слава и господство, до вечни 
векове.

ОТКРОВЕНИЕ 14:6 И видях друг 
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ангел че летеше посред небето, който 
имаше вечното благовестие, за да 
прогласява на обитаващите по земята и 
на всеки народ и племе, език и люде.

7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога, 
и въздайте Нему слава, защото настана 
часът, когато Той ще съди; и поклонете 
се на Този, Който е направил небето и 
земята, морето и водните извори.

H01 Завръщането на Месията е 
пророкувано.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 96:7 Отдайте Господу, всички 
родове на племената, Отдайте Господу 
слава и сила;

8 Отдайте Господу славата дължима 
на името Му; Принесете приноси и 
влезте в дворовете Му.

9 Поклонете се Господу в света 
премяна; Треперете пред Него всички 
земи.

10 Кажете между народите: Господ 
царува; А и при това вселената е 
утвърдена та да не може да се поклати. 
Той ще съди племената с правота.

11 Нека се веселят небесата и нека се 
радва земята. Нека бучи морето и 
всичко що има в него.

12 Нека се развеселят полетата и всичко, 
което е на тях: Тогава ще пеят от 
радост всичките дървета и гората

13 Пред Господа, защото Той иде, Защото 
иде да съди земята; Ще съди света с 
правда, И племената във верността 
Си.

ГАЛАТЯНИ 1:16 благоволи да ми открие 
Сина Си, за да Го проповядвам между 
езичниците, от същия час не се допитах 
до плът и кръв,

1 СОЛУНЦИ 4:16 Понеже сам 
Господ ще слезе от небето с повелителен 
вик, при глас на архангел и при 
Божия тръба; и мъртвите в Христа ще 
възкръснат по-напред;

17 после ние, които сме останали живи, ще 
бъдем грабнати заедно с тях в облаците 
да посрещнем Господа във въздуха; и 
така ще бъдем всякога с Господа.

18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия 
думи.

2 СОЛУНЦИ 1:10 когато дойде в 
оня ден да се прослави в Своите светии 
и да се покаже чуден между всичките 
повярвали, (следователно и между 
вас, защото вие повярвахте нашето 
свидетелство).

2 ТИМОТЕЙ 4:8 отсега нататък се пази за 
мене венецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в оня 
ден; и не само на мене, но и на всички, 
които са обикнали Неговото явление.

ТИТ 2:13 ожидайки блажената 
надежда, славното явление на нашия 
велик Бог и Спасител Исус Христос,

2 ПЕТРОВО 3:12 като очаквате и ожидате 
дохождането на Божия ден, поради който 
небето възпламенено ще се стопи, и 
стихиите нажежени ще се разложат!

ОТКРОВЕНИЕ 11:18 Народите се 
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разгневиха; но дойде Твоят гняв и 
времето да се съдят мъртвите, и да дадеш 
наградата на слугите Си пророците и 
на светиите и на ония, които се боят 
от Твоето име, малки и големи, и да 
погубиш губителите на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

Вижте още: #1; #2; #6.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 97:1 (По слав. 96). Господ 
царува; нека се радва земята; Нека се 
веселят множеството острови.

2 Облак и мрак са около Него; Правда и 
съд са основа на престола Му.

3 Огън отива пред Него. И изгаря 
противниците Му отвред.

4 Светкавиците Му осветляват 
вселената; Земята вижда и трепери.

5 Планините се топят като восък 
от присъствието Господно; От 
присъствието на Господа на цялата 
земя.

6 Небесата възвестяват правдата Му; И 
всичките племена виждат славата Му

2 СОЛУНЦИ 1:8 в пламенен огън да даде 
възмездие на ония, които не познават 
Бога, и на ония, които не се покоряват на 
благовестието на нашия Господ Исус.

ЕВРЕИ 12:29 защото нашият Бог е огън, 

който пояжда.

2 ПЕТРОВО 3:10 А Господният ден 
ще дойде като крадец, когато небето ще 
премине с бучение, а стихиите нажежени 
ще се стопят, и земята и каквото се е 
вършило по нея ще изчезнат.

11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, 
какви трябва да сте вие в свето живеене и 
в благочестие,

12 като очаквате и ожидате дохождането 
на Божия ден, поради който небето 
възпламенено ще се стопи, и стихиите 
нажежени ще се разложат!

ОТКРОВЕНИЕ 1:7 Ето, иде с 
облаците; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха; и всички земни 
племена ще възридаят за Него. Така е. 
Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 5:13 И всяко създание, 
което е на небето, на земята и под земята 
и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, 
и на Агнето да бъде благословение и 
почит, слава и господство, до вечни 
векове.

ОТКРОВЕНИЕ 6:16 и казват на 
планините и на скалите: Паднете върху 
нас и скрийте ни от лицето на седящия 
на престола и от гнева на Агнето;

17 Защото е дошъл великият ден на Неговия 
гняв; и кой може да устои?

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
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на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 19:2 защото са 
истинни и праведни Неговите съдби; 
понеже Той осъди великата блудница, 
която е разтляла земята с блудството си, 
и даде върху нея възмездие за кръвта на 
Своите слуги.

Вижте още: #1; #6; #7.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ПСАЛМИ 98:1 (По слав. 97). Пейте 
Господу нова песен, защото Той 
извърши чудесни дела: Неговата 
десница и Неговата света мишца Му 
спечелиха победа.

2 Господ изяви победата Си, Откри 
правдата Си пред народите.

3 Спомни милостта Си и верността 
Си към Израилевия дом; Всичките 
земни краища видяха спасението 
извършено от нашия Бог.

ИСАЯ 52:10 Господ запретна светата 
Си мишца Пред всичките народи; 
И всичките земни краища ще видят 
Спасението от нашия Бог.

ИСАЯ 52:15 Така той ще удиви много 
народи; Царете ще затворят устата си 
пред него, Защото ще видят онова, за 
което не им се е говорило, И ще разберат 
това, което не са чули.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 

към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

19 Идете, прочее, научете всичките народи, 
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина 
и Светия Дух,

МАРКО 16:15 И рече им: Идете по целия 
свят и проповядвайте благовестието на 
всяка твар.

ЛУКА 1:70 (Както е говорил чрез 
устата на светите Си от века пророци).

71 Избавление от неприятелите ни и от 
ръката на всички които ни мразят,

72 За да покаже милост към бащите ни, И да 
спомни светия Свой завет,

73 Клетвата, с която се закле на баща ни 
Авраама.

74 Да даде нам, бидейки освободени от 
ръката на неприятелите ни. Да Му 
служим без страх,

75 В светост и правда пред Него, през 
всичките си дни.

ЛУКА 2:30 Защото видяха очите ми 
спасението,

31 Което си приготвил пред всички люде;
32 Светлина да просвещава народите, И 

слава на Твоите люде Израил.

РИМЛЯНИ 10:18 Но казвам: те 
не са ли чули? Наистина, чули са: - “По 
цялата земя е излязъл гласът им, И 
думите им до краищата на вселената”.

РИМЛЯНИ 15:8 Защото казвам, че 
Христос, заради Божията вярност, стана 
служител на обрязаните, за да утвърди 
обещанията дадени на бащите,

9 и за да прославят езичниците Бога 
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за Неговата милост, както е писано: - 
“Затова ще Те хваля между народите, И 
на името Ти ще пея”.

Вижте още: Левит 26:14-45; Псалми 106:45; Исая 45:21-23; 
Исая 49:6; Михей 7:20; Лука 3:6.

B13 Властта на Месията.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 98:4 Възкликнете Господу, 
всички земи, Запейте и радвайте се, 
да! пейте хваления.

5 Славословете Господа с арфа, С арфа и 
с глас на псалмопеене.

6 С тръби и с глас на рог Радостно 
викайте пред Царя Господа.

7 Нека бучи морето и всичко що има в 
него, Вселената и ония, които живеят 
в нея;

8 Реките нека ръкопляскат, Нека се 
радват заедно и хълмовете,

9 Пред Господа; защото иде да съди 
земята; Ще съди вселената с правда, И 
племената с правота.

МАТЕЙ 24:30 Тогава ще се яви на небето 
знамението на Човешкия Син; и тогава 
ще заплачат всички земни племена като 
видят Човешкия син идещ на небесните 
облаци със сила и голяма слава.

МАТЕЙ 26:64 Исус му каза: Ти рече. Но 
казвам ви, от сега нататък ще видите 
Човешкия Син седящ отдясно на силата 
и идещ на небесните облаци.

ОТКРОВЕНИЕ 1:7 Ето, иде с 

облаците; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха; и всички земни 
племена ще възридаят за Него. Така е. 
Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 14:14 И видях, и ето бял 
облак, и на облака седеше един, който 
приличаше на Човешкия Син, имайки 
на главата си златна корона и в ръката си 
остър сърп.

15 И друг ангел излезе от храма и викаше 
със силен глас на този, който седеше на 
облака: Простри сърпа си и жъни защото 
е настанал часът да жънеш, понеже 
земната жетва е презряла.

16 Оня, прочее, който седеше на облака, 
хвърли сърпа си на земята; и земята биде 
пожъната.

Вижте още: #5; #6; Деяния 1:9-11.

B18 Святостта, красотата и славата на 
Месията.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 99:1 (По слав. 98). Господ 
царува; нека треперят племената; Той 
обитава между херувимите; нека се 
потресе земята.

2 Господ е велик в Сион, И високо е 
издигнат над всичките племена.

3 Нека славословят Твоето велико и 
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страшно име; Бог е свет.
4 И силата на царя обича правосъдието; 

Ти утвърждаваш правота; Ти 
извършваш правосъдие и правда в 
Якова.

5 Възвишавайте Господа нашия Бог, И 
кланяйте се пред подножието Му; Той 
е свет.

ИСАЯ 14:32 Тогава, какъв отговор ще 
се даде на посланиците на народа? - Това, 
че Господ е утвърдил основите на Сион, 
И там ще прибягват наскърбените между 
людете Му.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

24 при Исуса, Посредника на новия завет, и 
при поръсената кръв, която говори по-
добри неща от Авеловата.

1 ЙОАНОВО 3:3 И всеки, който има тая 
надежда на Него, очиства себе си, както е 
Той чист.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 

вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

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

 
Вижте още: #1; #2.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 102:1 (По слав. 101). Молитва 
на скърбящия, когато тъжи и излива 
жалбата си пред Господа. Господи, 
послушай молитвата ми, И викът ми 
нека стигне до Тебе.

2 Не скривай лицето Си от мене; В деня 
на утеснението ми приклони ухото Си 
към мене; В деня, когато Те призова, 
послушай ме незабавно.

3 Защото дните ми изчезват като дим, И 
костите ми изгарят като огнище.

4 Поразено е сърцето ми и изсъхнало 
като трева, Защото забравям да ям 
хляба си.

5 Поради гласа на охкането ми Костите 
ми се прилепват за кожата ми.

6 Приличам на пеликан в пустиня, 
Станал съм като бухал в развалини.
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7 Лишен от сън станал съм като врабче 
Усамотено на къщния покрив.

8 Всеки ден ме укоряват неприятелите 
ми; Ония, които свирепеят против 
мене проклинат с името ми.

9 Защото ядох пепел като хляб, И 
смесих питието си със сълзи,

10 Поради негодуванието Ти и гнева 
Ти; Защото, като си ме дигнал, си ме 
отхвърлил.

11 Дните ми са като уклонила се сянка по 
слънчев часовник, И аз изсъхвам като 
трева.

МАРКО 14:33 И взе със Себе Си Петра, 
Якова и Иоана, и захвана да се ужасява и 
да тъгува.

34 И казва им: Душата Ми е прескръбна до 
смърт; постойте тука и бдете.

ЛУКА 22:44 И като беше на мъка, 
молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на 
земята.

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.

ПСАЛМИ 102:13 Ти ще станеш и ще се 
смилиш за Сион; Защото е време да му 
покажеш милост. Да! определеното 
време дойде.

14 Защото слугите Ти копнеят за 
камъните му, И милеят за пръстта му.

15 И тъй, народите ще се боят от името 
Господно, И всичките земни царе от 
славата Ти.

16 Защото Господ е съградил Сион, Той 
се е явил в славата Си,

17 Той е погледнал благосклонно на 
молитвата на лишените, И не е 
презрял молбата им.

18 Това ще се напише за бъдещето 
поколение; И люде, които ще се 
създадат, ще хвалят Господа.

19 Защото Той надникна от Своята света 
висина, От небето Господ погледна на 
земята,

20 За да чуе въздишките на затворените, 
Да освободи осъдените на смърт 
{Еврейски: Синовете на смъртта.};

21 За да възвестят името на Господа в 
Сион, И хвалата Му в Ерусалим,

22 Когато се съберат заедно племената и 
царствата За да слугуват на Господа.

ЗАХАРИЯ 2:10 Пей и радвай се, Сионова 
дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще 
обитавам всред тебе, казва Господ.

11 И в оня ден много народи ще се прилепят 
при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз 
ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, 
че Господ на Силите ме е изпратил при 
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тебе.
12 И Господ ще наследи Юда за Свой дял в 

светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

ЛУКА 2:32 Светлина да просвещава 
народите, И слава на Твоите люде 
Израил.

ДЕЯНИЯ 13:46 Но Павел и Варнава 
говореха дързостно и рекоха: Нужно 
беше да се възвести първо на вас 
Божието учение; но понеже го 
отхвърляте и считате себе си недостойни 
за вечния живот, ето обръщаме се към 
езичниците.

47 Защото така ни заповяда Господ, 
казвайки: “Поставих Те за светлина на 
народите, За да бъдеш за спасение до 
края на земята”

48 И езичниците, като слушаха това, 
радваха се и славеха Божието учение; и 
повярваха всички, които бяха отредени 
за вечния живот.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ОТКРОВЕНИЕ 21:24 И народите ще 
ходят по неговата светлина: земните царе 
ще донасят в него своите славни неща.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; Псалми 51:18; Деяния 10:45; 
Деяния 11:1,18; Деяния 13:42.

A06 Месията е Създателят.

ПСАЛМИ 102:25 Отдавна Ти, Господи, 
си основал земята, И дело на Твоите 
ръце са небесата.

26 Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; 
Да! те всички ще овехтеят като дреха; 
Като облекло ще ги смениш, и ще 
бъдат изменени.

27 Но Ти си същият, И Твоите години 
няма да се свършат.

ЛУКА 21:33 Небето и земята ще 
преминат, но Моите думи няма да 
преминат.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

ЕВРЕИ 1:10 и пак: “В началото Ти, 
Господи, си основал земята, И дело на 
Твоите ръце е небето;

11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те 
всички ще овехтеят като дреха,

12 И като одежда ще ги свиеш, И те ще 
бъдат изменени; Но Ти си същият, И 
Твоите години няма да се свършат.

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

Вижте още: 2 Петрово 3:7-12; Откровение 20:11; 
Откровение 21:1.
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E21 Месията ще прости греховете.

ПСАЛМИ 103:3 Той е, Който прощава 
всичките ти беззакония, Изцелява 
всичките ти болести;

12 Колкото отстои изток от запад, 
Толкова е отдалечил от нас 
престъпленията ни.

ПСАЛМИ 147:3 Изцелява съкрушените в 
сърце И превързва скърбите им.

ИСАЯ 33:24 И жителят няма да рече: 
Болен съм; На людете, които живеят в 
него, ще се прости беззаконието им.

ИСАЯ 43:25 Аз, Аз съм, Който 
изтривам твоите престъпления заради 
Себе Си, И няма да си спомня за 
греховете ти.

ИСАЯ 53:5 Но Той биде наранен 
поради нашите престъпления, Бит 
биде поради нашите беззакония; На 
Него дойде наказанието докарващо 
нашия мир, И с Неговите рани ние се 
изцелихме.

МАРКО 2:5 А Исус, като видя вярата 
им, каза на паралитика: Синко, прощават 
ти се греховете.

МАРКО 2:10 Но за да познаете, че 
Човешкият Син има власт на земята да 
прощава грехове, (казва на паралитика):

11 Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката 
и иди у дома си.

ЯКОВ 5:15 И молитвата, която е с 

вяра, ще избави страдалеца, Господ ще 
го привдигне, и, ако е извършил грехове, 
ще му се простят.

1 ЙОАНОВО 1:7 Но ако ходим в светлината, 
както е Той в светлината, имаме общение 
един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса 
[Христа] ни очиства от всеки грях.

E11 Месията ще даде вечен живот.
E26 Делото на изкуплението от Месията.

ПСАЛМИ 103:4 Който изкупва от рова 
живота ти, Венчава те с милосърдие и 
благи милости;

1 КОРИНТЯНИ 9:25 И всеки, който 
се подвизава, се въздържа от всичко. Те 
вършат това за да получат тленен венец, а 
ние нетленен.

2 КОРИНТЯНИ 1:10 И Той ни избави 
от толкоз близка смърт, и още избавя, 
и надяваме се на Него, че пак ще ни 
избави,

ГАЛАТЯНИ 3:13 Христос ни изкупи от 
проклетията на закона, като стана 
проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 
5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет 
всеки, който виси на дърво”;

2 ТИМОТЕЙ 4:8 отсега нататък се пази за 
мене венецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в оня 
ден; и не само на мене, но и на всички, 
които са обикнали Неговото явление.
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ЯКОВ 1:12 Блажен онзи човек, който 
издържа изпитня; защото, като бъде 
одобрен, ще приеме за венец живота, 
който Господ е обещал на ония, които Го 
любят.

1 ПЕТРОВО 5:4 И когато се яви 
Пастиреначалникът, ще получите венеца 
на славата, който не повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 2:10 Не бой се от това, 
което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът 
скоро ще тури някои от вас в тъмницата, 
за да бъдете под изпитание, и ще имате 
скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и 
Аз ще ти дам венеца на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 
защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

E27 Да даде ново сърце и нов дух.

ПСАЛМИ 103:5 Който насища с блага 
душата {Еврейски: Украшението.} ти, 
Тъй щото младостта ти се подновява 
като на орел.

2 КОРИНТЯНИ 4:16 Затова ние 
не се обезсърчаваме; но ако и да тлее 
външният наш човек, пак вътрешният 
всеки ден се подновява.

1 ТИМОТЕЙ 6:17 На ония, които 
имат богатството на тоя свят, заръчвай да 

не високоумствуват, нито да се надяват 
на непостоянното богатство, а на Бога, 
Който ни дава всичко изобилно да се 
наслаждаваме;

B15 Месията ще бъде изпълнен със 
състрадание.

ПСАЛМИ 103:13 Както баща жали чадата 
си, Така Господ жали ония, които Му 
се боят.

ДЕЯНИЯ 13:26 Братя, потомци от 
Авраамовия род, и които измежду вас се 
боят от Бога, нам се изпрати вестта на 
това спасение.

Вижте още: Исая 63:15; Еремия 31:9,20; Малахия 3:16,17.

B22 Добротата на Бог и на Месията.

ПСАЛМИ 103:11 Защото колкото е високо 
небето от земята, Толкова голяма е 
милостта Му към ония, които Му се 
боят,

17 Но милостта на Господа е от века и до 
века върху ония, които Му се боят. И 
правдата Му върху внуците

ИСАЯ 54:8 В изобилието на гнева 
Си скрих лицето Си от тебе за един миг; 
Но с вечна благост ще се смиля за тебе, 
Казва Господ Изкупителят ти.

ЕРЕМИЯ 31:3 Господ ми се яви отдавна 
и рече: Наистина те възлюбих с вечна 
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любов; Затова продължих да ти показвам 
милост.

ОСИЯ 2:20 Ще те сгодя за Себе Си във 
вярност; И ще познаеш Господа.

РИМЛЯНИ 2:4 Или презираш Неговата 
богата благост, търпеливост и 
дълготърпение, без да знаеш, че Божията 
благост е назначена да те води към 
покаяние?

РИМЛЯНИ 11:22 Виж, прочее, 
благостта и строгостта Божия: Строгост 
към падналите, а божествена благост към 
тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и 
ти ще бъдеш отсечен.

2 КОРИНТЯНИ 6:6 с чистота, с 
благоразумие, с дълготърпение, с 
благост, със Светия Дух, с нелицемерна 
любов,

2 КОРИНТЯНИ 10:1 И сам аз, Павел, 
ви моля поради Христовата кротост и 
нежност, аз, който съм смирен когато 
съм между вас, а когато отсъствувам 
ставам смел към вас, -

ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,

ЕФЕСЯНИ 2:7 за да показва през идните 
векове премногото богатство на Своята 
благодат чрез добрината Си към нас в 
Христа Исуса.

КОЛОСЯНИ 3:12 И тъй, като 
Божии избрани, свети и възлюбени, 

облечете се с милосърдие, благост, 
смирение, кротост, дълготърпение.

ТИТ 3:4 Но когато се яви благостта на Бога, 
нашия Спасител, и Неговата любов към 
човеците,

5 Той ни спаси не чрез праведни дела, 
които ние сме сторили, но по Своята 
милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

Вижте още: Числа 14:19; 2 Царе 7:15; 2 Царе 22:51; 1 
Летописи 16:34,41; 1 Летописи 17:13; 2 Летописи 20:21; 

Неемия 1:5; Неемия 13:22; Псалми 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 
25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 42:7; 

44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20; 
69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49; 

90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 
143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Притчи 3:3; Притчи 16:6; 

Исая 16:5; Исая 54:10; Исая 63:7; Еремия 3:12; Еремия 16:5; 
Еремия 32:18; Еремия 33:11; Плачът на Еремия 3:22,32; 

Йоил 2:13; Йона 4:2; Михей 7:18,20; Захария 7:9; Йоан 3:16; 
Ефесяни 2:3-5.

E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

ПСАЛМИ 103:22 Благославяйте Господа, 
всички Негови дела. Във всяко място 
на владението Му. Благославяй душе 
моя, Господа.

ОТКРОВЕНИЕ 5:12 и казваха с висок 
глас: Достойно е Агнето, което е било 
заклано, да приеме сила и богатство, 
премъдрост и могъщество, почит, слава 
и благословение.

13 И всяко създание, което е на небето, на 
земята и под земята и по морето и всичко 
що има в тях, чух да казват: На Този, 
Който седи на престола, и на Агнето да 
бъде благословение и почит, слава и 

ПСАЛМИ



159

господство, до вечни векове.
14 И четирите живи същества казаха: Амин! 

И старците паднаха, та се поклониха.

E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 107:1 (По слав. 106). Славете 
Господа, защото е благ, Защото 
Неговата милост трае до века.

2 Така нека говорят изкупените от 
Господа, Които Той изкупи от ръката 
на противника,

3 Като ги събра от страните, От изток и 
от запад, от север и от юг {Еврейски: 
Морето.}.

ПСАЛМИ 107:4-16

ЕРЕМИЯ 23:6 В неговите дни Юда ще 
бъде спасен, И Израил ще обитава в 
безопасност; И ето името, с което ще се 
нарича - Господ е наша правда.

ЛУКА 1:68 Благословен Господ, 
Израилевият Бог, Защото посети Своите 
люде, и извърши изкупление за тях.

ЛУКА 1:74 Да даде нам, бидейки 
освободени от ръката на неприятелите 
ни. Да Му служим без страх,

ЛУКА 24:21 А ние се надявахме, че Той 
е Онзи, Който ще избави Израиля. И 
освен всичко това, вече е трети ден откак 
стана това.

ГАЛАТЯНИ 3:13 Христос ни изкупи от 
проклетията на закона, като стана 

проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 
5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет 
всеки, който виси на дърво”;

1 СОЛУНЦИ 1:10 и да очаквате 
Неговия Син от небесата, същия Исус, 
Когото възкреси от мъртвите, Който ни 
избавя от идещия гняв.

ТИТ 2:14 Който даде Себе Си за 
нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие 
и очисти за Себе Си люде за Свое 
притежание, ревностни за добри дела.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 31:5; Исая 43:1; 2 
Коринтяни 1:10; 1 Петрово 1:18; Юда 1:5.

B07 Всемогъществото на Месията.

ПСАЛМИ 107:25 Защото, когато 
заповядва и дига бурния вятър, Който 
повдига морските вълни,

26 Те се издигат до небесата, и пак се 
спущат до дълбочините; Душата им се 
топи от бедствие.

27 Люлеят се и политат като пияни, И 
целият им разсъдък ги напуща.

28 Тогава викат към Господа в бедствието 
си; И Той ги извежда от утесненията 
им;

29 Превръща бурята в тишина, И 
вълните й утихват.

МАТЕЙ 8:24 И, ето, голяма буря се 
подигна на езерото, до толкова щото 
вълните покриваха ладията; а Той спеше.

25 Тогава се приближиха, събудиха Го и 
казаха: Господи, спаси! загиваме!

26 А Той им каза: Защо сте страхливи, 

ПСАЛМИ



160

маловерци? Тогава стана, смъмра 
ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и 
настана голяма тишина.

Вижте още: Йона 1:4; Марко 4:39-41; Лука 8:23-25.

F07 Обвинението и процесът на Месията.

ПСАЛМИ 109:1 (По слав. 108) За първия 
певец. Давидов псалом. Недей мълча, 
Боже, хвало моя;

2 Защото нечестиви уста и уста коварни 
се отвориха срещу мене, Говориха 
против мене с лъжлив език;

3 Обиколиха ме тъй също с думи на 
омраза, И воюват против мене без 
причина.

4 За отплата на любовта ми те ми 
станаха противници; Но аз все съм на 
молитва.

5 И въздадоха ми зло за добро, И омраза 
за любовта ми.

МАТЕЙ 26:59 А главните свещеници 
и целият синедрион търсеха лъжливо 
свидетелство против Исуса, за да Го 
умъртвят;

60 обаче не намериха, при все че дойдоха 
много лъжесвидетели. Но сетне дойдоха 
двама и рекоха:

61 Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и 
за три дни пак да го съградя.

62 Тогава първосвещеникът стана и Му 
рече: Нищо ли не отговаряш? Какво 
свидетелствуват тия против Тебе?

ЙОАН 10:32 Исус им отговори: Много 
добри дела ви показах от Отца; за кое от 
тия дела искате да Ме убиете с камъни?

ЙОАН 15:25 Но това става и да се 
изпълни писаното в закона им слово, 
“Намразиха Ме без причина”.

Вижте още: Псалми 22:12; Псалми 31:13; Псалми 35:7,12; 
Псалми 38:20; Псалми 64:3,4; Псалми 69:5; Псалми 

88:17,18; Псалми 140:3.

F05 Месията ще бъде предаден.

ПСАЛМИ 109:8 Дните му нека бъдат 
малко; Друг нека вземе чина му.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.

ДЕЯНИЯ 1:20 Защото е писано в книгата 
на Псалмите: “Жилището му да запустее, 
И да няма кой да живее в него; и: “Друг 
нека вземе чина му”.

Вижте още: Матей 25:41; Лука 9:54-56; 13:27; 1 Коринтяни 
16:22; Галатяни 1:8; Откровение 6:10-17; Откровение 

19:1-6.

F11 Страданието на Месията.

ПСАЛМИ 109:25 И аз им станах за укор; 
Като ме гледат кимат с глава.

МАТЕЙ 27:39 А минаващите оттам Му 
се подиграваха, като клатеха глави и 
думаха:

40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни 
пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако си 
Божий Син, слез от кръста.
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РИМЛЯНИ 15:3 Понеже и Христос не 
угоди на Себе Си, но, както е писано: - 
“Укорите на ония, които укоряваха тебе, 
Паднаха върху Мене”.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

Вижте още: Псалми 22:6,7; Псалми 69:9-12,19-21; Евреи 
13:13.

B13 Властта на Месията.
E14 Месията ще победи смъртта и 

тъмнината.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H07 Месията ще седи отдясно на Бога.
 
ПСАЛМИ 110:1 (По слав. 109). Давидов 

псалом Иеова рече на моя Господ: 
Седи отдясно Ми Докле положа 
враговете ти за твое подножие.

2 Господ ще простре от Сиона 
скиптъра на силата ти; Владей 
всред враговете си.

МАТЕЙ 22:41 И когато бяха събрани 
фарисеите, Исус ги попита, казвайки:

42 Какво мислите за Христа? Чий Син е? 
Казват Му: Давидов.

43 Казва им: Тогава как Давид чрез Духа Го 
нарича Господ, думайки:

44 “Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно 
Ми. Докле положа враговете Ти под 
нозете Ти?”

45 Ако, прочее, Давид Го нарича Господ, как 

е негов син?
46 И никой не можеше да Му отговори ни 

дума; нито пък дръзна вече някой от тоя 
ден да Му задава въпроси.

ДЕЯНИЯ 2:33 И тъй, като се възвиси 
до Божията десница, и взе от Отца 
обещания Свети Дух, Той изля това, 
което виждате и чувате.

34 Защото Давид не се е възнесъл на 
небесата; но сам той казва: - “Рече Господ 
на Моя Господ: Седи отдясно Ми,

35 докле положа враговете Ти за Твое 
подножие”.

1 КОРИНТЯНИ 15:24 Тогава ще бъде 
краят, когато ще предаде царството на 
Бога и Отца, след като унищожи всяко 
началство и всяка власт и сила.

25 Защото Той трябва да царува, докато 
положи всички врагове под нозете Си.

26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще 
бъде унищожена,

27 защото Бог “е покорил всичко под нозете 
Му”. А когато ще е казал, че всичко е вече 
покорено, (с явно изключение на Този, 
Който Му е покорил всичко),

28 когато казвам, ще Му е било покорено 
всичко, тогава и Сам Синът ще се покори 
на Този, Който Му е покорил всичко, за 
да бъде Бог все във все.

ЕФЕСЯНИ 1:20 с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и 
Го тури да седне от дясната Си страна на 
небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и 
власт, сила и господство, и всяко име, с 
което се именуват, не само в тоя свят, но 
и в бъдещия.

ПСАЛМИ



162

22 И всичко покори под нозете Му, и 
постави Го да бъде глава над всичко за 
църквата,

23 която е Негово тяло, изпълнено с 
пълнотата на Този, Който изпълнява 
всичко във всички.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата 
слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

ЕВРЕИ 1:13 А кому от ангелите е 
рекъл някога: - “Седи отдясно Ми Докле 
положа враговете ти за твое подножие”?

ЕВРЕИ 10:13 та оттогава нататък чака, 
докле се положат враговете Му за Негово 
подножие.

14 Защото с един принос Той е 
усъвършенствувал за винаги ония, които 
се освещават.

Вижте още: #1; Марко 12:35-37; Марко 16:19; Лука 20:41-44; 
Деяния 2:34-37; Евреи 12:2; 1 Петрово 3:22.

B07 Всемогъществото на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 110:3 В деня, когато 
събереш силата си, твоите люде 
ще представят себе си доброволно, 
в света премяна; Твоите млади ще 
дойдат при тебе като росата из 
утробата на зората.

ДЕЯНИЯ 2:41 И тъй, тия, които приеха 
поучението му, се покръстиха; и в същия 
ден се прибавиха около три хиляди души.

ДЕЯНИЯ 19:20 Така силно растеше и 
преодоляваше Господното учение.

ДЕЯНИЯ 21:20 А те, като чуха, прославиха 
Бога. Тогава му рекоха: Ти виждаш, брате, 
колко десетки хиляди повярвали юдеи 
има, и те всички ревностно поддържат 
закона.

ЕФЕСЯНИ 1:4 както ни е избрал в Него 
преди създанието на света, за да бъдем 
свети и без недостатък пред Него в 
любов;

ФИЛИПЯНИ 2:13 Защото Бог 
е, Който, според благоволението Си, 
действува във вас и да желаете това и да 
го изработвате.

ЕВРЕИ 13:21 дано ви усъвършенствува 
във всяко добро нещо, за да вършите 
Неговата воля, като действува във вас 
това, което е угодно пред Него чрез 
Исуса Христа, Комуто да бъде слава във 
вечни векове. Амин.
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ОТКРОВЕНИЕ 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

Вижте още: #1; #2; #4; Деяния 1:8; Деяния 4:4,30-35; 2 
Коринтяни 8:3; 2 Коринтяни 13:4; 1 Солунци 4:7; Тит 2:14.

D03 Службата на Месията като Свещеник.

ПСАЛМИ 110:4 Господ се закле, (и не ще 
се разкае), като каза: Ти си свещеник 
до века според чина Мелхиседеков.

ЕВРЕИ 5:5 така и Христос не 
присвои на Себе Си славата да стане 
първосвещеник, а Му я даде Оня, Който 
Му е казал: “Ти си Мой Син. Аз днес Те 
родих”;

6 както и на друго място казва: “Ти 
си свещеник до века Според чина 
Мелхиседеков”

ЕВРЕИ 6:20 гдето Исус като предтеча 
влезе за нас, и стана първосвещеник до 
века според Мелхиседековия чин.

ЕВРЕИ 7:21 (защото те ставаха 
свещеници без заклеване, а Той със 
заклеване от страна на Този, Който 
Му казва: “Господ се закле и не ще се 
разкае”), като каза: Ти си свещеник до 
века,

22 толкоз на по-добър завет Исус стана 
поръчител.

ЕВРЕИ 7:28 Защото законът поставя 

за първосвещеници немощни човеци; 
а думите на клетвата, която беше 
подир закона, поставят Сина, Който е 
усъвършенствуван за винаги.

Вижте още: Битие 14:18; Захария 6:13; Евреи 5:7-10; Евреи 
7:1-28; Евреи 10:1-11.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 110:5 Господ, стоящ отдясно 
ти, Ще порази царя в деня на гнева 
си.

6 Ще извърши съд между народите, 
ще напълни земята с трупове, Ще 
смаже главата на неприятелите по 
широкия свят.

МАРКО 16:19 И тъй, след като им 
говори, Господ Исус се възнесе на небето, 
и седна отдясно на Бога.

ЙОАН 5:22 Защото, нито Отец не съди 
никого, но е дал на Сина да съди всички,

ДЕЯНИЯ 2:34 Защото Давид не се е 
възнесъл на небесата; но сам той казва: 
- “Рече Господ на Моя Господ: Седи 
отдясно Ми,

35 докле положа враговете Ти за Твое 
подножие”.

36 И тъй, нека знае добре целият Израилев 
дом, че Тогова Исуса, Когото вие 
разпнахте, Него Бог е направил и Господ 
и Помазаник.

ЕВРЕИ 10:12 но Той, като принесе една 
жертва за греховете, седна за винаги 
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отдясно на Бога,
13 та оттогава нататък чака, докле се 

положат враговете Му за Негово 
подножие.

14 Защото с един принос Той е 
усъвършенствувал за винаги ония, които 
се освещават.

Вижте още: #1; #4; #6; Псалми 16:8; Исая 2:4; Исая 42:1; 
Исая 51:5; Деяния 7:56.

F11 Страданието на Месията.
G03 Възвисяването на Месията е 

пророкувано.

ПСАЛМИ 110:7 Ще пие от потока край 
пътя; Затова ще дигне глава високо.

ПСАЛМИ 27:6 И сега главата ми ще се 
издигне Над неприятелите ми, които ме 
окръжават; И ще принеса в скинията Му 
жертва на възклицания, Ще пея, да! ще 
славословя Господа.

МАТЕЙ 20:22 А Исус в отговор рече: Не 
знаете какво искате. Можете ли да пиете 
чашата, която Аз имам да пия? [и да се 
кръстите с кръщението с което Аз се 
кръщавам?] Казват Му: Можем.

МАТЕЙ 26:42 Пак отиде втори път и 
се моли, думайки: Отче Мой, ако не е 
възможно да Ме отмине това, без да го 
пия, нека бъде Твоята воля.

ЛУКА 24:26 Не трябваше ли Христос 
да пострада така и да влезе в славата Си?

Вижте още: Псалми 3:3; Псалми 102:9; Исая 53:11,12; Йоан 
18:11; Филипяни 2:7-11; Евреи 2:9,10; 1 Петрово 1:11.

B15 Месията ще бъде изпълнен със 
състрадание.

E09 Справедливостта на Месията.

ПСАЛМИ 112:4 Виделина изгрява в 
тъмнината за праведните; Той е благ, 
и милостив, и праведен.

ЛУКА 6:36 Бъдете [прочее], 
милосърдни, както и Отец ваш е 
милосърден.

ЙОАН 12:46 Аз дойдох като светлина 
на света, за да не остане в тъмнина 
никой, който вярва в Мене.

2 КОРИНТЯНИ 8:8 Не казвам 
това като по заповед, но за да опитам 
искреността на вашата любов чрез 
усърдието на другите.

9 Защото знаете благодатта на нашия 
Господ Исус Христос, че, богат като бе, за 
вас стана сиромах, за да се обогатите вие 
чрез Неговата сиромашия.

1 ЙОАНОВО 2:29 Ако знаете, че 
Той е праведен, знайте, че и всеки, който 
върши правда, е от Него роден.

Вижте още: Колосяни 1:12,13; Йоан 3:7,10.

E17 Месията ще построи храм на Бога.
F03 Месията ще бъде отхвърлен.
      
ПСАЛМИ 118:22 Камъкът, който 

отхвърлиха зидарите, Стана глава на 
ъгъла,

23 От Господа е това, И чудно е в нашите 
очи.
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24 Тоя е денят, който Господ е направил; 
Нека се радваме и се развеселим в 
Него.

ИСАЯ 28:16 Затова, така казва Господ 
Иеова: Ето, полагам в Сион камък за 
основа, Камък отбран, скъпоценен, 
краеъгълен, за твърда основа; Който 
вярва в него не ще прибърза да бяга.

МАТЕЙ 21:42 Исус им каза: Не сте ли 
никога прочели в писанията тая дума: - 
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, 
Той стана глава на ъгъла; От Господа е 
това. И чудно е в нашите очи”?

ЛУКА 20:17 А той ги погледна и рече: 
Тогава що значи това, което е писано: 
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, 
Той стана глава на ъгъла”?

ДЕЯНИЯ 2:23 Него, предаден според 
определената Божия воля и предузнание, 
вие разпнахте и убихте чрез ръката на 
беззаконници;

ДЕЯНИЯ 3:13 Бог Авраамов, Исааков 
и Яковов, Бог на бащите ни, прослави 
Служителя Си Исуса, Когото вие 
предадохте, и от Когото се отрекохте 
пред Пилата, когато той бе решил да Го 
пусне.

ДЕЯНИЯ 4:10 да знаете всички вие и 
всичките Израилеви люде, че чрез името 
на Исуса Христа Назарянина, Когото 
вие разпнахте, Когото Бог възкреси от 
мъртвите, чрез това име тоя човек стои 
пред вас здрав.

11 Той е камъкът, който вие зидарите 

презряхте, който стана глава на ъгъла.

РИМЛЯНИ 9:33 както е писано: - “Ето, 
полагам в Сион камък, о който да 
се спъват, и канара, в която да се 
съблазняват; И който вярва в Него не ще 
се посрами”.

ЕФЕСЯНИ 2:20 понеже бяхте съградени 
върху основата на апостолите и 
пророците, като е краеъгълен камък сам 
Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа 
за Божие обиталище.

1 ПЕТРОВО 2:6 Защото е писано в 
писанието: - “Ето, полагам в Сион 
крайъгълен камък, избран, скъпоценен; 
И който вярва в Него, не ще се посрами”.

Вижте още: Даниил 2:34; Захария 3:9; Захария 4:7; 
Захария 12:3; Матей 28:1-8; Марко 12:10,11; Деяния 5:31,32; 1 

Коринтяни 3:11; Ефесяни 1:19-22; 1 Петрово 2:4-8.

F02 Влизането на Месията в Ерусалим е 
пророкувано.

ПСАЛМИ 118:26 Благословен да бъде 
оня, който иде в името Господно; 
Благославяме ви от дома Господен.

27 Господ е Бог, Който ни показва 
светлина; Приведете до роговете на 
олтара Вързаната с въжета жертва.

МАТЕЙ 21:9 А множествата, които 
вървяха пред Него, и които идеха 
изподире, викаха казвайки: Осана на 
Давидовия син! благословен, който иде в 
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Господното име! Осана във висините!
10 И когато влезе в Ерусалим целият град се 

раздвижи; и казваха: Кой е Тоя?
11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, 

Който е от Назарет галилейски.

МАТЕЙ 23:39 Защото казвам ви, от сега 
няма вече да Ме видите, до когато речете: 
Благословен, Който иде в Господното 
име.

ЛУКА 19:36 И като вървеше Той, 
людете постилаха дрехите си по пътя.

37 И когато вече се приближаваше до 
превалата на Елеонския хълм, цялото 
множество ученици почнаха да се радват 
и велегласно да славят Бога за всичките 
велики дела, които бяха видели, 
казвайки:

38 Благословен Царят, Който иде в 
Господното име; мир на небето, и слава 
във висините!

ЙОАН 12:13 взеха палмови клони и 
излязоха да Го посрещнат, викайки: 
Осана! благословен, Който иде в 
Господното име, Израилевият Цар!

ЕФЕСЯНИ 1:3 Благословен да бъде Бог 
и Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Който в Христа ни е благословил с всяко 
духовно благословение в небесни места;

Вижте още: Марко 11:9,10.

E12 Месията изпълнява Божия закон.

ПСАЛМИ 119:97 Мем. Колко обичам аз 
Твоя закон! Цял ден се поучавам в 

него.
98 Твоите заповеди ме правят по-мъдър 

от неприятелите ми, Защото те са 
винаги с мене.

99 По-разумен съм от всичките си 
учители, Защото се поучавам в Твоите 
свидетелства.

100 По-разумен съм от старите, Защото 
опазих Твоите правила.

101 От всеки лош път въздържах нозете 
си, За да пазя Твоето слово.

102 От Твоите съдби не се отклоних, 
Защото Ти си ме научил.

103 Колко са сладки на вкуса ми Твоите 
думи! Да! по-сладки от мед в устата 
ми.

МАТЕЙ 11:25 В онова време Исус 
проговори, казвайки: Благодаря Ти, 
Отче, Господи на небето и земята, 
за гдето си утаил това от мъдрите и 
разумните, а си го открил на младенците.

ЛУКА 2:46 И след три дни Го 
намериха в храма, седнал между 
законоучителите, че ги слушаше и ги 
запитваше.

47 И всички, които Го слушаха, се учудваха 
на разума Му и на отговорите Му.

ЙОАН 3:2 Той дойде при Исуса 
нощем и Му рече: Учителю, знам, че от 
Бога си дошъл учител; защото никой не 
може да върши тия знамения, които Ти 
вършиш, ако Бог не е с него.

ЙОАН 4:34 Казва им Исус: Моята 
храна е да върша волята на Онзи, Който 
ме е пратил, и да върша Неговата работа.

ПСАЛМИ



167

ЙОАН 15:10 Ако пазите Моите 
заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, 
както и Аз опазих заповедите на Отца Си 
и пребъдвам в Неговата любов.

РИМЛЯНИ 13:10 Любовта не 
върши зло на ближния; следователно, 
любовта изпълнява закона.

1 ЙОАНОВО 2:5 Но ако някой пази словото 
Му, неговата любов към Бога е наистина 
съвършена. По това знаем, че сме в Него.

1 ЙОАНОВО 5:3 защото ето що е любов 
към Бога: да пазим неговите заповеди; а 
заповедите Му не са тежки.

Вижте още: Второзаконие 4:6-8; Еремия 2:8; Еремия 8:9; 
Йоил 2:23; Матей 13:11; Матей 15:6-9,14; Евреи 5:12.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ПСАЛМИ 129:3 Орачите ораха по гърба 
ми, Проточиха дълги браздите си.

ИСАЯ 50:6 Гърба си дадох на биене, 
И бузите си на скубачите на косми; 
Не скрих лицето си от безчестие и 
заплювания.

ИСАЯ 53:5 Но Той биде наранен 
поради нашите престъпления, Бит 
биде поради нашите беззакония; На 
Него дойде наказанието докарващо 
нашия мир, И с Неговите рани ние се 
изцелихме.

МАТЕЙ 20:19 и ще го предадат на 

езичниците, за да Му се поругаят, да Го 
бият и Го разпнат; и на третия ден ще 
бъде възкресен.

МАТЕЙ 27:26 Тогава им пусна Варава; а 
Исуса би и Го предаде на разпятие.

Вижте още: Исая 51:23; Марко 10:34; Марко 15:15; Лука 
18:33.

D09 Месията ще бъде Спасителят.
E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 130:7 Нека се надява Израил 
на Господа; Защото у Господа е 
милостта, И у Него е пълното 
изкупление;

8 И Той ще изкупи Израиля От 
всичките му беззакония.

ПСАЛМИ 103:3 Той е, Който прощава 
всичките ти беззакония, Изцелява 
всичките ти болести;

4 Който изкупва от рова живота ти, 
Венчава те с милосърдие и благи 
милости;

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

ЛУКА 1:68 Благословен Господ, 
Израилевият Бог, Защото посети Своите 
люде, и извърши изкупление за тях.

РИМЛЯНИ 3:24 а с Неговата благост се 
оправдават даром чрез изкуплението, 
което е в Христа Исуса,
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РИМЛЯНИ 6:14 Защото грехът няма да ви 
владее, понеже не сте под закон, а под 
благодат.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

ЕФЕСЯНИ 1:7 в Когото имаме 
изкуплението си чрез кръвта Му, 
прощението на прегрешенията ни, 
според богатството на Неговата благодат,

ТИТ 2:14 Който даде Себе Си за 
нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие 
и очисти за Себе Си люде за Свое 
притежание, ревностни за добри дела.

ЕВРЕИ 9:12 веднъж за винаги в 
светилището, и то не с кръв от козли и 
от телци, но със Собствената Си кръв, и 
придоби за нас вечно изкупление.

1 ЙОАНОВО 3:5 и знаете, че Той се яви да 
носи греховете. В Него няма грях.

6 Никой, който пребъдва в Него, не 
съгрешава; никой, който съгрешава, не 
Го е видял, нито Го е познал.

7 Дечица, никой да не ви заблуждава: 
който върши правда, праведен е, както и 
Христос е праведен.

8 Който върши грях, от дявола е; защото 
дяволът отначало съгрешава. Затова се 
яви Божият Син, да съсипе делата на 
дявола.

Вижте още: #2; #3; Марко 15:31; Лука 2:38; Лука 21:28; Лука 
24:21; 1 Коринтяни 1:30; Ефесяни 1:14; Колосяни 1:14.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 132:11 Господ се кле с вярност 
на Давида, - И няма да пристъпи 
думата Си, - Казвайки: От рожбата на 
тялото ти Ще положа на престола ти.

12 Ако чадата ти опазят Моя завет И 
Моите свидетелства, на които ще ги 
науча, То и техните чада ще седят за 
винаги на престола ти.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 1:69 И въздигна рог на 
спасение за нас В дома на слугата Си 
Давида,

70 (Както е говорил чрез устата на светите 
Си от века пророци).

ДЕЯНИЯ 2:30 И тъй, понеже беше 
пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се 
обеща, че от плода на неговите чресла 
[по плът ще въздигне Христа, да Го] 
постави на престола му,

Вижте още: #1; #2; Псалми 102:28; Исая 59:21.
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E16 Месията ще благослови Своя народ.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 132:13 Защото Господ избра 
Сиона, Благоволи да обитава в него.

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

24 при Исуса, Посредника на новия завет, и 
при поръсената кръв, която говори по-
добри неща от Авеловата.

Вижте още: #1; Псалми 68:16; Псалми 78:68,69; Псалми 
87:2; Исая 14:32.

E16 Месията ще благослови Своя народ.

ПСАЛМИ 132:14 Това, каза Той, Ми е 
покой до века: Тук ще обитавам, 
защото го пожелах.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

29 Вземете Моето иго върху си, и научете се 
от Мене; защото съм кротък и смирен на 
сърце; и ще намерите покой на душите 
си.

ЙОАН 14:23 Исус в отговор му рече: 
Ако Ме люби някой, ще пази учението 
Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние 
ще дойдем при него и ще направим 

обиталище у него.

ЕВРЕИ 4:3 Затова ние, повярвалите, 
влизаме в тая почивка; както рече Бог: 
- “Така се заклех в гнева Си: Те няма 
да влязат в Моята почивка”; ако и да 
са били свършени делата Му още при 
основаването на света.

Вижте още: #1; #2; Псалми 68:16; Псалми 76:1,2; Псалми 
132:8,9; Псалми 135:21; Исая 57:15; Исая 66:1; Езекиил 38:8; 

43:7,9; 2 Коринтяни 6:16; Евреи 4:1-11.

E16 Месията ще благослови Своя народ.

ПСАЛМИ 132:15 Ще благословя 
изобилно храната му! Сиромасите му 
ще наситя с хляб.

МАТЕЙ 5:6 Блажени които гладуват 
и жадуват за правдата, защото те ще се 
наситят.

МАТЕЙ 6:32 (Защото всичко това 
търсят езичниците), понеже небесният 
ви Отец знае, че се нуждаете от всичко 
това.

33 Но първо търсете Неговото царство и 
Неговата правда; и всичко това ще ви се 
прибави.

МАРКО 8:6 И заповяда на народа да 
насядат на земята; и като взе седемте 
хляба благодари, разчупи и даваше на 
учениците Си за да ги сложат. И сложиха 
ги пред народа,

7 Имаха и малко рибички; и като ги 
благослови, заповяда да ги сложат и тях.

8 И ядоха и се наситиха; и дигнаха 
останали къшеи, седем кошници.
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9 А ония, които ядоха, бяха около четири 
хиляди души; и разпусна ги.

ЛУКА 1:53 Гладните напълни с блага. 
А богатите отпрати празни.

ЙОАН 6:35 Исус им рече: Аз съм 
хлябът на живота; който дойде при Мене 
никак няма да огладнее, и който вярва в 
Мене никак няма да ожаднее.

ДЕЯНИЯ 2:44 И всичките вярващи бяха 
заедно, и имаха всичко общо;

45 и продаваха стоката и имота си, и 
разпределяха парите на всички, според 
нуждата на всекиго.

46 И всеки ден прекарваха единодушно 
в храма, и разчупваха хляб по къщите 
си, и приемаха храна с радост и 
простосърдечие,

Вижте още: Псалми 34:9,10; Исая 33:16; Еремия 31:14; 
Матей 14:19-21.

E16 Месията ще благослови Своя народ.

ПСАЛМИ 132:16 Ще облека и 
свещениците му със спасение; И 
светиите му ще възклицават от 
радост.

ГАЛАТЯНИ 3:27 Понеже всички вие, които 
сте се кръстили в Христа, с Христа сте се 
облекли.

ОТКРОВЕНИЕ 1:6 и Който ни е 
направил Царство от свещеници на 
своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и 
господство във вечни векове. Амин.

Вижте още: #1; #2; 2 Летописи 6:41; Псалми 132:9; Исая 
61:10; Откровение 3:5; Откровение 4:4; Откровение 7:9-

14; Откровение 20:6.

D04 Службата на Месията като Цар.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 132:17 Там ще направя да 
изникне рог на Давида; Приготвих 
светилник за помазаника Си.

18 Неприятелите му ще облека със срам; 
А на него ще блещи короната.

ЛУКА 1:67 Тогава баща му Захария 
се изпълни със Светия Дух и пророкува, 
казвайки:

68 Благословен Господ, Израилевият Бог, 
Защото посети Своите люде, и извърши 
изкупление за тях.

69 И въздигна рог на спасение за нас В дома 
на слугата Си Давида,

70 (Както е говорил чрез устата на светите 
Си от века пророци).

71 Избавление от неприятелите ни и от 
ръката на всички които ни мразят,

ЛУКА 2:25 И ето, имаше в Ерусалим 
един човек на име Симеон; и тоя човек 
бе праведен и благочестив, и чакаше 
утехата на Израиля; и Светият Дух беше 
в него.

26 Нему бе открито от Светия Дух, че няма 
да види смърт докле не види Христа 
Господен.

27 И по внушението на Духа той дойде 
в храма; и когато родителите внесоха 
детенцето Исус за да сторят за Него по 
обичая на закона,

28 той Го взе на ръцете си и благослови 
Бога, като каза: -
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29 Сега, Владико, отпущаш слугата Си в 
мир. Според думата Си;

30 Защото видяха очите ми спасението,
31 Което си приготвил пред всички люде;
32 Светлина да просвещава народите, И 

слава на Твоите люде Израил.

ЛУКА 20:42 Защото сам Давид казва 
в книгата на псалмите: - Рече Господ на 
моя Господ: Седи отдясно Ми.

43 Докле положа враговете Ти за Твое 
подножие.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #5; Псалми 21:8,9; Псалми 109:29; 
Псалми 148:14; Езекиил 29:21.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 138:4 Ще Те прославят, 
Господи, всички земни царе, Когато 
чуят думите на Твоите уста;

5 Да! ще възпяват пътищата Господни, 
Че голяма е славата Господна.

ИСАЯ 49:22 Така казва Господ 
Иеова: Ето, ще издигна ръката Си към 
народите, И ще възвися знамето Си пред 
племената; И те ще доведат синовете ти 
в обятията си, И дъщерите ти ще бъдат 
донесени на рамената им.

23 Царе ще бъдат твои хранители, И 
техните царици твои кърмилници; Ще 

ти се поклонят с лице до земята, И ще 
лижат пръстта на нозете ти; И ти ще 
познаеш, че Аз съм Господ, И че ония, 
които Ме чакат, не ще се посрамят.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #5.

B08 Всезнанието на Месията.

ПСАЛМИ 139:1 (По слав. 138). За първия 
певец. Давидов псалом. Господи, 
опитал си ме и познал си ме.

2 Ти познаваш сядането ми и ставането 
ми; Разбираш помислите ми от далеч,

3 Издирваш ходенето ми и лягането ми, 
И знаеш всичките ми пътища.

4 Защото докато думата не е още на 
езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш 
цяла.

МАТЕЙ 9:4 А Исус, като узна 
помислите им, рече: Защо мислите зло в 
сърцата си?

МАТЕЙ 12:36 И казвам ви, че за всяка 
празна дума, която кажат човеците, ще 
отговарят в съдния ден.

37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и 
от думите си ще се осъдиш.

ЛУКА 9:47 А Исус, като видя мисълта 
на сърцето им, взе едно детенце, постави 
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го при Себе Си, и рече им:

ЛУКА 10:22 Всичко Ми е предадено от 
Отца Ми; и освен Отец, никой не знае 
Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, 
освен Синът и оня, комуто Синът би 
благоволил да Го открие.

ЙОАН 2:24 Но Исус не им се 
доверяваше, защото познаваше всичките 
човеци,

25 и защото Той нямаше нужда да Му 
свидетелствува някой за човека, понеже 
сам знаеше що има в човека.

ЙОАН 13:21 Като рече това, Исус се 
развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: 
Истина, истина ви казвам, че един от вас 
ще Ме предаде.

ЙОАН 16:30 Сега сме уверени, че Ти 
всичко знаеш, и няма нужда да Те пита 
някой, за да му отговаряш. По това 
вярваме, че си излязъл от Бога.

ЙОАН 21:17 Казва му трети път: 
Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър 
се наскърби за гдето трети път му рече: 
Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти 
всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. 
Исус му казва: Паси овцете Ми.

1 КОРИНТЯНИ 4:5 Затова недейте 
съди нищо преждевременно, докле не 
дойде Господ, Който ще извади на видело 
скритото в тъмнината, и ще изяви 
намеренията на сърцата; и тогава всеки 
ще получи подобаващата нему похвала от 
Бога.

ЕВРЕИ 4:13 И няма създание, което да 
не е явно пред Бога; но всичко е голо и 
разкрито пред очите на Този, на Когото 
има да отговаряме.

ОТКРОВЕНИЕ 3:8 Зная твоите дела. 
Ето, поставих пред тебе отворени врата, 
които никой не може да затвори, понеже, 
имайки само малко сила, пак си опазил 
Моето слово, и не си се отрекъл от името 
Ми.

Вижте още: Псалми 17:3; Псалми 44:21; Псалми 94:11; 
Псалми 121:3-8; Псалми 139:23; Притчи 5:21; Еклисиаст 
12:14; Исая 29:15; Исая 37:28; Еремия 12:3; Еремия 17:9,10; 

Еремия 23:24; Даниил 2:22; Малахия 3:16; Йоан 4:16-19,28.

B09 Вездесъщието на Месията.

ПСАЛМИ 139:7 Къде да отида от твоя 
Дух? Или от присъствието Ти къде да 
побягна?

8 Ако възляза на небето, Ти си там; Ако 
си постеля в преизподнята, и там си 
Ти.

9 Ако взема крилата на зората И се 
заселя в най-далечните краища на 
морето,

10 И там ще ме води ръката Ти, И Твоята 
десница ще ме държи.

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

МАТЕЙ 28:20 като ги учите да пазят 
всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз 
съм с вас през, всичките дни до свършека 
на века. [Амин].
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ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

ЙОАН 14:20 В оня ден ще познаете, че 
Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във 
вас.

КОЛОСЯНИ 1:17 и Той е преди 
всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

Вижте още: Еремия 23:23,24; Михей 5:2; Откровение 
21:2,3,10,22,23.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 145:10 Всичките Твои творения 
ще Те хвалят, Господи, И Твоите 
светии ще Те благославят;

11 Ще говорят за славата на царството 
Ти, И ще разказват Твоето 
могъщество,

12 За да изявят на човешките чада 
мощните Му дела, И славното 
величие на Неговото царство.

13 Твоето царство е вечно, И 
владичеството Ти трае през всички 
родове.

ЕФЕСЯНИ 3:7 на което станах служител 
според Божията благодат, - дар, който ми 
е даден по действието на Неговата сила.

8 На мене, най-нищожния от всички 
светии, се даде тая благодат, да 
благовестя между езичниците 
неизследимото Христово богатство;

1 ТИМОТЕЙ 1:17 А на вечния Цар, на 
безсмъртния, невидимия, единствения 
Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. 

Амин.

ЕВРЕИ 13:15 Прочее, чрез Него нека 
принасяме на Бога непрестанно хвалебна 
жертва, сиреч, плод от устни, които 
изповядват Неговото име.

ОТКРОВЕНИЕ 5:12 и казваха с висок 
глас: Достойно е Агнето, което е било 
заклано, да приеме сила и богатство, 
премъдрост и могъщество, почит, слава 
и благословение.

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

ОТКРОВЕНИЕ 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

10 и викаха с висок глас, казвайки: 
Спасение на нашия Бог, Който седи на 
престола и на Агнето!

11 И всичките ангели стояха около престола 
и около старците и четирите живи 
същества; и паднаха на лицето си пред 
престола, та се поклониха Богу, казвайки:

12 Амин! благословение, слава и 
премъдрост, благодарение и почит, сила 
и могъщество на нашия Бог до вечни 
векове. Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
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царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

16 И двадесетте и четири старци, седящи 
пред Бога на престолите си, паднаха на 
лицата си и се поклониха Богу, казвайки:

17 Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, 
Който си, и Който си бил, загдето си взел 
голямата Си сила и царуваш.

ОТКРОВЕНИЕ 12:10 И чух силен 
глас на небесата, който казваше: Сега 
дойде спасението, силата и царството на 
нашия Бог и властта на Неговия Христос; 
защото се свали клеветникът на нашите 
братя, който ги клевети денем и нощем 
пред нашия Бог.

ОТКРОВЕНИЕ 19:5 И от престола 
излезе глас, който казваше: Хвалете 
нашия Бог, всички Негови слуги, вие, 
които Му се боите, малки и големи.

6 И чух като глас от много народ, и 
като глас от много води, и като глас 
от {В изданието от 1940 г. тези думи 
липсват} силни гърмежи, които казваха: 
Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, 
Всемогъщият, царува.

Вижте още: #1; #2; 1 Коринтяни 15:21-28.

E05 Чудесата на Месията.

ПСАЛМИ 146:8 Господ отваря очите на 
слепите; Господ изправя сгърбените; 
Господ люби праведните,

ИСАЯ 35:5 Тогава очите на слепите 

ще се отворят, И ушите на глухите ще се 
отпушат,

МАТЕЙ 9:30 И очите им се отвориха. 
А Исус им заръча строго, като каза: 
Внимавайте никой да не знае това.

МАТЕЙ 11:5 Слепи проглеждат, куци 
прохождат, прокажени се очистват 
и глухи прочуват; мъртви биват 
възкресявани, и на сиромасите се 
проповядва благовестието.

ЛУКА 18:42 Исус му рече: Прогледай; 
твоята вяра те изцели.

ЙОАН 9:10 Затова му рекоха: Тогава 
как ти се отвориха очите?

11 Той отговори: Човекът който се нарича 
Исус, направи кал, намаза очите ми, и 
рече ми: Иди на Силоам и умий се. И тъй 
отидох, и като се умих прогледах.

ДЕЯНИЯ 26:18 да им отвориш очите, та 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.

ЕФЕСЯНИ 1:18 и да просвети очите 
на сърцето ви, за да познаете, каква е 
надеждата, към която ви призовава, 
какво е богатството между светиите на 
славното от Него наследство,

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
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призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

Вижте още: Исая 42:16,18.

E26 Делото на изкуплението от Месията.

ПСАЛМИ 147:3 Изцелява съкрушените в 
сърце И превързва скърбите им.

6 Господ укрепява кротките, А 
нечестивите унижава до земята.

МАТЕЙ 5:5 Блажени кротките, защото 
те ще наследят земята.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

Вижте още: 1 Петрово 5:6.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 147:2 Господ гради Ерусалим, 
Събира Израилевите заточеници.

13 (2)Защото Той закрепява лостовете на 
твоите порти, Благославя чадата ти 
всред тебе.

14 (3)Установява мир в твоите предели, 
Насища те с най-изрядната пшеница.

20 (9)Не е постъпил така с никой друг 
народ; И те не са познали съдбите Му. 

Алилуя!

ИСАЯ 11:12 И ще издигне знаме за 
народите, И ще събере изгонените 
на Израиля, И ще събере в едно 
разпръснатите на Юда, От четирите 
ъгъла на земята.

ЗАХАРИЯ 8:3 Така казва Господ: Върнах 
се към Сион и ще обитавам всред 
Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече 
град на Истината, и хълм на Господа на 
Силите Светия хълм.

РИМЛЯНИ 3:1 Тогава, какво предимство 
има юдеинът? или каква полза има от 
обрязването?

2 Много във всяко отношение, а 
първо, защото на юдеите се повериха 
Божествените писания.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 102:13-16; Матей 16:18; 
Матей 19:13,14; Ефесяни 1:10; Ефесяни 2:17-19; Римляни 

11:25.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ПСАЛМИ 149:1 Алилуя! Пейте на 

ПСАЛМИ



176

Господа нова песен, И хвалението Му 
в събранието на светиите.

2 Нека се весели Израил за Създателя 
си; Нека се радват сионовите чада за 
Царя си,

3 Нека хвалят името Му с хороиграние: 
С тъпанче и арфа нека Му пеят 
хваления.

4 Защото Господ има благоволение 
към людете Си; Ще украси кротките с 
победа.

5 Светиите ще тържествуват славно, Ще 
се радват на леглата си.

МАТЕЙ 21:5 “Речете на Сионовата 
дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, 
Кротък и възседнал на осел И на осле, 
рожба на ослица”.

ЛУКА 19:38 Благословен Царят, Който 
иде в Господното име; мир на небето, и 
слава във висините!

ЕВРЕИ 2:12 казвайки: “Ще 
възвестявам името Ти на братята Си; Ще 
Те хваля всред събранието”;

1 ПЕТРОВО 1:8 Когото любите без да сте 
Го видели; в Когото като вярвате, без сега 
да Го виждате, радвате се с неизказана и 
преславна радост,

1 ПЕТРОВО 3:4 но скришният в сърцето 
живот {Гръцки: Човек.}, с нетленното 
украшение на кротък и тих дух, което е 
скъпоценно пред Бога.

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 

защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и 
свещеници; и те царуват на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 19:6 И чух като глас от 
много народ, и като глас от много води, и 
като глас от {В изданието от 1940 г. тези 
думи липсват} силни гърмежи, които 
казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият 
Бог, Всемогъщият, царува.

Вижте още: #1; #2; Второзаконие 7:6,7; 1 Царе 12:22; 
Псалми 22:22,25; Псалми 33:2,3; Псалми 96:1; Псалми 98:1; 
Псалми 100:1-3; Псалми 111:1; Псалми 116:18; Псалми 135:3,4; 

Псалми 144:9; Псалми 150:4; Исая 42:10; Исая 54:5; Исая 
62:4,5; 1 Петрово 5:5.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ПСАЛМИ 149:6 Славословия към Бога 
ще бъдат в устата им, И меч остър от 
двете страни в ръката им,

7 За да отдават възмездие на народите 
И наказание на племената,

8 За да вържат царете им с вериги, И 
благородните им с железни окови, -

9 За да извършат над тях написания 
съд! Тая чест принадлежи на всички 
Негови светии. Алилуя.

ЗАХАРИЯ 14:17 И ако някои от 
домочадията на света Не възлизат 
в Ерусалим Да се поклонят на Царя, 
Господа на Силите, На тях не ще има 
дъжд.

18 Дори ако не влезе египетското 
домочадие и не дойде, То и на тях не 
ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с 
която Господ ще порази народите, Които 
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не влизат Да празнуват празника на 
колибите.

19 Такова ще бъде наказанието на Египет, И 
наказанието на всичките народи, Които 
не възлизат Да празнуват празника на 
колибите.

1 КОРИНТЯНИ 6:2 Или не знаете, 
че светиите ще съдят света? Ако, прочее, 
вие ще съдите света, не сте ли достойни 
да съдите ни най-малките работи?

3 Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а 
колко повече житейски работи;

ЕВРЕИ 4:12 Защото Божието слово 
е живо, деятелно, 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.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

ОТКРОВЕНИЕ 3:21 На този, който 
победи ще дам да седне с Мене на Моя 
престол, както и Аз победих и седнах с 
Отца Си на Неговия престол.

Вижте още: #1; #6; Псалми 96:14; Псалми 145:3-5; Псалми 
148:14; Даниил 7:18,22; Лука 2:14; Откровение 19:11-21.
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G04 Месията ще излее Духа Си.

ПРИТЧИ 1:23 Обърнете се при 
изобличението ми. Ето, аз ще излея 
духа си на вас, Ще ви направя да 
разберете словата ми.

ЙОИЛ 2:28 И след това Ще излея 
Духа Си на всяка твар; И синовете ви и 
дъщерите ви ще пророкуват, Старците 
ви ще виждат сънища, Юношите ви ще 
виждат видения;

ЗАХАРИЯ 12:10 А на Давидовия дом И 
на ерусалимските жители Ще излея 
дух на благодат и на моление; И те ще 
погледнат на Мене, Когото прободоха; 
И ще плачат за Него Както плаче някой 
за едничкия си син, И ще скърбят 
горчиво за Него Както скърби някой за 
първородния си.

ДЕЯНИЯ 2:4 И те всички се изпълниха 
със Светия Дух, и почнаха да говорят 
чужди езици, според както Духът им 
даваше способност да говорят.

ДЕЯНИЯ 2:38 А Петър им рече: Покайте 
се, и всеки от вас нека се кръсти в името 
Исус Христово за прощение на греховете 
ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

Вижте още: Исая 32:15.

A04 Месията е вечен.
D01 Помазанието на Месията.

ПРИТЧИ 8:22 Господ ме създаде като 
начало на пътя Си, Като първо от 

древните Си дела.
23 От вечността бях създадена, от 

начало, Преди създаването на 
земята.

24 Родих се, когато нямаше бездните, 
Когато нямаше извори изобилващи с 
вода.

25 Преди да се поставят планините, 
Преди хълмовете, аз бях родена,

26 Докато Господ още не беше направил 
земята, нито полетата, Нито 
първите буци пръст на света.

27 Когато приготовляваше небето, 
аз бях там; Когато разпростираше 
свод над лицето на бездната.

28 Когато закрепваше облаците горе, 
Когато усилваше изворите на 
бездната,

29 Когато налагаше закона Си на 
морето, Щото водите да не 
престъпват повелението Му, 
Когато нареждаше основите на 
земята.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без 

Него не е ставало нищо от това, което е 
станало.

4 В Него бе животът и животът бе светлина 
на човеците.

ЙОАН 17:5 И сега прослави Ме, Отче, 
у Себе Си със славата, която имах у Тебе 
преди създанието на света.

ЙОАН 17:24 Отче, желая гдето съм Аз, 
да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: 
Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята 
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слава, която си Ми дал; защото си Ме 
възлюбил преди създанието на света.

КОЛОСЯНИ 1:15 в Него, Който е 
образ на невидимия Бог, първороден 
преди всяко създание;

16 понеже чрез 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;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него 
се сплотява.

18 И глава на тялото, то ест, на църквата, 
е Той, Който е началникът, първороден 
от мъртвите, за да има първенство във 
всичко.

19 Защото Отец благоволи да всели в Него 
съвършената пълнота,

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

3 Който, бидейки сияние на Неговата 
слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

4 и стана толкова по-горен от ангелите, 
колкото името, което е наследил, е по-
горно от тяхното.

5 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог 
някога: - “Ти си Мой Син, Аз днес Те 
родих”; и пак: “Аз ще Му бъда Отец, и Той 
ще ми бъде Син”?

Вижте още: Битие 1:26; Псалми 2:6; Михей 5:2; Ефесяни 
1:10,11; Йоан 1:1,2.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.

ПРИТЧИ 8:29 Когато налагаше 
закона Си на морето, Щото водите 
да не престъпват повелението Му, 
Когато нареждаше основите на 
земята.

30 Тогава аз бях при Него, като 
майсторски работник, И всеки ден 
се наслаждавах, Веселях се винаги 
пред Него.

31 Веселях се на обитаемата Му земя; 
И наслаждението ми бе с човешки 
чада.

МАТЕЙ 3:16 И като се кръсти, Исус 
веднага излезе от водата; и, ето, отвориха 
Му се небесата, и видя Божият Дух, че 
слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17 и ето глас от небесата, който казваше: 
Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е 
Моето благоволение.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без 

Него не е ставало нищо от това, което е 
станало.

ЙОАН 1:18 Никой, кога да е, не е 
видял Бога; Единородният Син, който е в 
лоното на Отца, Той Го изяви.

ЙОАН 4:34 Казва им Исус: Моята 
храна е да върша волята на Онзи, Който 
ме е пратил, и да върша Неговата работа.
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ЙОАН 5:19 Затова Исус им рече: 
Истина, истина ви казвам, не може 
Синът да върши от само Себе Си нищо, 
освен това, което вижда да върши Отец; 
понеже каквото върши Той, подобно и 
Синът го върши.

20 Защото Отец люби Сина, и Му показва 
все що върши сам; ще Му показва и от 
тия по-големи работи, за да се чудите 
вие.

Вижте още: Псалми 40:6-8; Исая 42:1; Матей 17:5; Йоан 
12:28; Йоан 13:1; Йоан 16:28; 2 Коринтяни 8:9.

B01 Месията е Божият Син.

ПРИТЧИ 30:4 Кой е възлязъл на 
небето и слязъл? Кой е събрал 
вятъра в шепите си? Кой е вързал 
водите в дрехата си? Кой е утвърдил 
всичките земни краища? Как е 
името му, и как е името на сина му? 
Кажи, ако го знаеш!

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, Отец на 
вечността, Княз на мира.

ЕРЕМИЯ 23:6 В неговите дни Юда ще 
бъде спасен, И Израил ще обитава в 
безопасност; И ето името, с което ще се 
нарича - Господ е наша правда.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

ЙОАН 1:18 Никой, кога да е, не е 

видял Бога; Единородният Син, който е в 
лоното на Отца, Той Го изяви.

ЙОАН 3:13 И никой не е възлязъл 
на небето, освен Тоя, Който е слязъл от 
небето, сиреч, Човешкият Син, Който е 
на небето.

ЕФЕСЯНИ 4:9 (А това “възлезе” що друго 
значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в 
местата по-долни от земята.

10 Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и 
възлезе по-горе от всичките небеса, за да 
изпълни всичко).

Вижте още: Второзаконие 30:3; Съдии 13:18; Йов 38:4; 
Псалми 2:7; Еремия 7:14; Матей 1:21-23; Йоан 6:46; 

Римляни 10:6,7.
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B18 Святостта, красотата и славата на 
Месията.

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 5:16 Устата 
му са много сладки; и той цял е 
прелестен. Такъв е възлюбеният ми, и 
такъв е приятелят ми, О ерусалимски 
дъщери.

ПСАЛМИ 45:1 (По слав. 44). За първия 
певец, по Криновете {Псал. 69 и 80, 
надписите.}: псалом за Кореевите 
синове. Поучение. Песен на любовта. 
От сърцето ми извира блага дума. Аз 
разказвам делата си на Царя; Езикът ми е 
перо на бързописец.

ЙОАН 3:29 Младоженецът е, 
който има невестата, а приятелят на 
младоженеца, който стои да го слуша, 
се радва твърде много поради гласа на 
младоженеца; и така, тая моя радост е 
пълна.

ГАЛАТЯНИ 2:20 Съразпнах се с Христа, и 
сега вече, не аз живея, но Христос живее 
в мене; 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.

1 ЙОАНОВО 4:16 И ние познаваме 
и сме повярвали любовта, която Бог има 
към нас. Бог е любов; и който пребъдва 
в любовта, пребъдва в Бога, и Бог 
пребъдва в него.

Вижте още: Песен на песните 1:2; Песен на песните 2:16; 
Песен на песните 6:3; Матей 11:19; Матей 26:50; Лука 

7:34; Яков 2:23.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 2:2 В послешните дни 
Хълмът на дома Господен Ще се 
утвърди по-високо от всичките 
хълмове, И ще се издигне над бърдата; 
И всичките народи ще се стекат на 
него.

3 И много племена ще отидат и ще 
рекат: Дойдете, да възлезем на хълма 
Господен, В дома на Якововия Бог; 
Той ще ни научи на пътищата Си, И 
ние ще ходим в пътеките Му, Защото 
от Сион ще излезе поуката, И словото 
Господно от Ерусалим.

ПСАЛМИ 22:27 Ще си спомнят и ще се 
обърнат към Господа Всичките земни 
краища, И ще се поклонят пред Тебе 
Всичките племена на народите;

28 Защото царството е на Господа, И Той 
владее над народите.

ИСАЯ 49:22 Така казва Господ 
Иеова: Ето, ще издигна ръката Си към 
народите, И ще възвися знамето Си пред 
племената; И те ще доведат синовете ти 
в обятията си, И дъщерите ти ще бъдат 
донесени на рамената им.

23 Царе ще бъдат твои хранители, И 
техните царици твои кърмилници; Ще 
ти се поклонят с лице до земята, И ще 
лижат пръстта на нозете ти; И ти ще 
познаеш, че Аз съм Господ, И че ония, 
които Ме чакат, не ще се посрамят.

ЕРЕМИЯ 3:17 В онова време ще нарекат 
Ерусалим престол Господен; И всичките 

народи ще се съберат при него в името 
Господно, в Ерусалим. Нито ще ходят 
вече според упоритостта на злото си 
сърце.

ЗАХАРИЯ 8:20 Така казва Господ на 
Силите: Още ще има време, когато 
ще дойдат люде и жителите на много 
градове;

21 и жителите на един град ще отидат в 
друг и ще рекат: Нека отидем незабавно 
да искаме Господното благоволение, и да 
потърсим Господа на Силите. Ще отида и 
аз.

22 Да! Много племена и силни народи ще 
дойдат за да търсят Господа на Силите 
в Ерусалим, и да искат Господното 
благоволение.

23 Така казва Господ на Силите: В ония 
дни десет мъже от всичките езици на 
народите ще хванат, да! ще хванат полата 
на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще 
идем с вас, защото чухме, че Бог бил с 
вас.

ЙОАН 6:45 Писано е в пророците: 
“Всички ще бъдат научени от Бога”. 
Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, 
дохожда при Мене.

ДЕЯНИЯ 1:8 Но ще приемете сила, 
когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в 
Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята.

РИМЛЯНИ 15:18 Защото не бих се 
осмелил да говоря за нещо освен онова, 
което Христос е извършил чрез мене за 
привеждане езичниците в покорност на 
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вярата чрез моето слово и дело,

1 ЙОАНОВО 2:27 а колкото за вас, 
помазанието, което приехте от Него, 
остава във вас, и нямате нужда да ви учи 
някой; затова, както Неговото помазание 
ви учи за всичко, и е истинско, а не 
лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е 
научило да правите.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 12:10 И чух силен 
глас на небесата, който казваше: Сега 
дойде спасението, силата и царството на 
нашия Бог и властта на Неговия Христос; 
защото се свали клеветникът на нашите 
братя, който ги клевети денем и нощем 
пред нашия Бог.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

ОТКРОВЕНИЕ 21:10 И отведе ме чрез 

Духа на една голяма и висока планина, и 
показа ми светия град, Ерусалим, който 
слизаше от небето от Бога,

Вижте още: Псалми 2:8; Псалми 72:8,11,17-19; Псалми 
86:9; Псалми 89:15-17; Псалми 110:2; Исая 2:2,3; Исая 
11:10; Исая 27:15; Исая 30:29; Исая 49:6,7; Исая 50:4,5; 

Исая 51:4,5; Исая 54:13; Исая 55:5; Исая 60:3-14; Еремия 
16:19; Еремия 31:6; Еремия 50:4,5; Даниил 2:44,45; Даниил 
7:14,18,22,27; Осия 2:23; Амос 9:11,12; Михей 4:1-3; Софония 

3:9,10; Захария 2:11; Захария 8:3; Захария 14:9; Малахия 1:11; 
Малахия 3:12; Деяния 13:46-48; Римляни 10:18; Откровение 

20.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 2:4 Бог ще съди между 
народите, И ще решава между много 
племена; И те ще изковат ножовете 
си на палешници, И копията си на 
сърпове; Народ против народ няма 
да дигне нож, Нито ще се учат вече 
на война.

ИСАЯ 60:18 Няма вече да се чува 
насилие в земята ти, Опустошение и 
разорение в пределите ти; А ще наречеш 
стените си Спасение И портите си Хвала.

ЗАХАРИЯ 9:10 Аз ще изтребя колесница 
из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се 
отсече бойният лък; Той ще говори мир 
на народите; И владението Му ще бъде 
от море до море, И от Ефрат до земните 
краища.

ЙОАН 5:22 Защото, нито Отец не съди 
никого, но е дал на Сина да съди всички,

23 за да почитат всички Сина, както 
почитат Отца. Който не почита Сина, не 
почита Отца, Който Го е пратил.
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ДЕЯНИЯ 17:31 тъй като е назначил ден, 
когато ще съди вселената справедливо 
чрез Човека, Когото е определил; за 
което и е дал уверение на всички, като Го 
е възкресил от мъртвите.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

Вижте още: 1 Царе 2:10; Псалми 46:9; Псалми 72:3-7; 
Псалми 82:8; Псалми 96:13; Псалми 110:6; Исая 9:7; 

Исая 11:3-9; Исая 60:17; Осия 2:19; Йоил 3:10; Михей 4:3; 
Откровение 20.

B21 Месията е Светлината.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 2:5 Доме Яковов, дойдете, И 
нека ходим в Господната светлина.

ИСАЯ 30:26 При това, светлината 
на луната ще бъде като светлината на 
слънцето, И светлината на слънцето 
ще бъде седмократна - като светлината 
на седем дни, В деня, когато Господ 
превързва струпея на людете Си, И 
изцелява раната от удара им.

ИСАЯ 49:6 Да! Той казва: Малко 
нещо е да Ми бъдеш служител, За да 
възстановиш племената на Якова; И за да 

възвърнеш опазените на Израиля; Ще те 
дам още за светлина на народите, За да 
бъдеш Мое спасение до земния край.

ЛУКА 1:79 За да осияе седящите в 
тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да 
отправи нозете ни в пътя на мира.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ЙОАН 12:35 Тогава Исус им рече: Още 
малко време светлината е между вас. 
Ходете докле имате светлината, за да ви 
не настигне тъмнината. Който ходи в 
тъмнината не знае къде отива.

36 Докле имате светлината, вярвайте в 
светлината, за да станете просветени 
чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. 
Това изговори Исус и отиде та се скри от 
тях.

РИМЛЯНИ 13:12 Нощта премина, 
а денят наближи; и тъй нека отхвърлим 
делата на тъмнината, и да се облечем в 
оръжието на светлината.

ЕФЕСЯНИ 5:8 Тъй като някога си бяхте 
тъмнина, а сега сте светлина в Господа, 
обхождайте се като чада на светлината;

9 (защото плодът на светлината се състои 
във всичко що е благо, право и истинно).

1 СОЛУНЦИ 5:5 Защото вие всички сте 
синове на светлината, синове на деня: не 
сме от нощта, нито от тъмнината.

6 И тъй, да не спим, както другите, но да 
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бъдем будни и трезвени.

1 ЙОАНОВО 1:7 Но ако ходим в светлината, 
както е Той в светлината, имаме общение 
един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса 
[Христа] ни очиства от всеки грях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:23 И градът нямаше 
нужда от слънце, нито от луна да го 
осветява, защото Божията слава го 
осветяваше, и неговото светило е Агнето.

24 И народите ще ходят по неговата 
светлина: земните царе ще донасят в 
него своите славни неща.

Вижте още: Псалми 18:29; Псалми 89:15; Исая 2:3; Исая 
42:6,16; Исая 50:10; Исая 51:4; Исая 60:1,3,19,20; Захария 

14:6,7.

A07 Той ще бъде Месия на Израел.
B14 Месията разкрива Божията слава.
E16 Месията ще благослови Своя народ.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H11 Месията ще бъде прославен.
     
ИСАЯ 4:2 В същия ден издънката 

Господна ще бъде красива и славна, И 
плодът на земята изряден и приличен 
за избавените измежду Израиля;

ЕРЕМИЯ 23:5 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще въздигна на Давида 
праведен отрасъл, Който като цар ще 
царува, ще благоденствува, И ще върши 
правосъдие и правда по земята.

6 В неговите дни Юда ще бъде спасен, И 
Израил ще обитава в безопасност; И ето 
името, с което ще се нарича - Господ е 
наша правда.

ЙОИЛ 3:18 В оня ден От планините 
ще капе мъст, И от хълмовете ще тече 
мляко, И по всичките Юдови дерета 
ще текат води; А из дома Господен 
ще избликне извор, Който ще пои 
ситимската долина.

ЗАХАРИЯ 6:12 и говори му казвайки: Така 
говори Господ на Силите, Който казва: 
Ето мъжът, чието име е Отрасъл; Той 
ще израсте от мястото си, И ще построи 
храма Господен.

13 Да! 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 установление на мир ще има между 
двамата.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 15:5 Аз съм лозата, вие сте 
пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз 
в него, той дава много плод; защото, 
отделени от Мене, не можете да сторите 
нищо.

ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,
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ОТКРОВЕНИЕ 22:2 И от двете страни 
на реката имаше дърво на живот, което 
раждаше плод дванадесет пъти, като 
даваше плод всеки месец; и листата 
на дърветата бяха за изцеление на 
народите.

Вижте още: #1; #2; #3; Матей 24:22; Йоан 1:14; Йоан 
15:2-4,8,16; 2 Коринтяни 4:6; Колосяни 1:10; 2 Петрово 1:16; 

Откровение 7:9-14.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 4:3 И останалите в Сион и 
оцелелите в Ерусалим ще се нарекат 
свети, - Всички, които са записани в 
Ерусалим за живот, -

ЙОИЛ 3:16 И Господ ще изрикае от 
Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; 
Небето и земята ще се потресат; Но 
Господ ще бъде прибежище на людете 
Си, И крепостта на израилтяните.

17 Така ще познаете, че Аз съм Господ 
вашият Бог, Който обитавам в светия 
си хълм Сион; Тогава Ерусалим ще бъде 
свет, И чужденци няма вече да минават 
през него.

ЗАХАРИЯ 14:20 В оня ден и върху 
звънците на конете ще има надпис: 
Посветен Господу; И самите котли в дома 
Господен Ще бъдат като легените пред 
олтара.

21 Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда 
Ще бъде посветен Господу на Силите; 
Всички, които жертвуват, Дохождайки 
ще вземат от тях и ще варят в тях; И в 

оня ден не ще има вече който да търгува 
{Или: Ханаанец.} В дома на Господа на 
Силите.

РИМЛЯНИ 11:16 А ако първото от 
тестото е свето, то и цялото засяване е 
свето; и ако коренът е свет, то и клоните 
са свети.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕФЕСЯНИ 1:4 както ни е избрал в Него 
преди създанието на света, за да бъдем 
свети и без недостатък пред Него в 
любов;

ЕФЕСЯНИ 5:26 за да я освети, като я е 
очистил с водно умиване чрез словото,

27 за да я представи на Себе Си църква 
славна, без петно, или бръчка, или 
друго такова нещо, но да бъде света и 
непорочна.

ЕВРЕИ 12:14 Търсете мир с всички и 
онова освещение, без което никой няма 
да види Господа.

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

ОТКРОВЕНИЕ 3:5 Който победи, ще 
се облече така в бели дрехи; и Аз никога 
няма да излича името му от книгата на 
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живота, но ще изповядам името му пред 
Отца Си и пред Неговите ангели.

ОТКРОВЕНИЕ 13:8 И ще му се 
поклонят всички, които живеят на 
земята, всеки, чието име не е било 
записано от създанието на света в 
книгата на живота на закланото Агне.

ОТКРОВЕНИЕ 17:8 Звярът, който си 
видял, беше, но го няма; обаче, скоро 
ще възлезе из бездната и ще отиде в 
погибел. И земните жители, всеки, чието 
име не е написано в книгата на живота 
от създанието на света, ще се зачудят, 
когато видят, че звярът беше и го няма, 
но пак ще дойде.

ОТКРОВЕНИЕ 20:15 И ако някой не се 
намери записан в книгата на живота, той 
биде хвърлен в огненото езеро.

ОТКРОВЕНИЕ 21:27 И в него никак 
няма да влезе нещо нечисто, нито оня, 
който върши мерзост и който лъже, а 
само записаните в книгата на живота на 
Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 22:15 А отвън са 
псетата {Виж. Фил. 3:2.}, чародейците, 
блудниците, убийците, 
идолопоклонниците и всеки, който 
обича лъжата и лъже.

Вижте още: #1; #2; Изход 32:32,33; Второзаконие 12:7,12; 
Езекиил 13:9; Езекиил 43:12; Езекиил 44:9; Захария 1:17; 
Матей 21:12,13; Лука 10:20; Йоан 17:17; Деяния 13:48; 1 

Коринтяни 3:16; 1 Коринтяни 6:9-11; Ефесяни 2:19-22; 
Филипяни 4:3; Колосяни 3:12; 1 Петрово 2:9; Откровение 

18:11-15.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 4:4 Когато Господ измие 
нечистотата на сионовите дъщери. 
И очисти кръвта на Ерусалим отсред 
него, Чрез дух на съдба и чрез дух на 
изгоряване.

5 И над всяко жилище на хълма Сион, И 
над събранията му, Господ ще създаде 
облак и дим денем, А светлина от 
пламенен огън нощем, Защото ще има 
покрив над всичката слава.

6 И ще има заслон да засенява от пека 
денем, И да служи за прибежище и 
защита от буря и от дъжд.

ПСАЛМИ 87:2 Да! портите на Сиона, 
Господ обича Повече от всичките 
Яковови заселища.

3 Славни неща се говорят за тебе, Граде 
Божий. (Села).

ИСАЯ 31:5 Както птиците треперят 
над своите пилета, Така Господ на 
Силите ще защити Ерусалим; Ще го 
защити и избави, Ще го пощади и 
запази.

ИСАЯ 33:20 Погледни на Сион, града 
на празниците ни; Очите ти ще видят 
Ерусалим безмълвно заселище, Шатър, 
който няма да се мести, Чиито колове 
никога не ще бъдат извадени, И нито 
едно от въжетата му скъсано.

ЕЗЕКИИЛ 36:25 Тогава ще поръся върху вас 
чиста вода, и ще се очистите; от всичките 
ви нечистотии и от всичките ви идоли 
ще ви очистя.

26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще 
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вложа вътре във вас, и, като отнема 
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам 
меко сърце.

27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и 
ще ви направя да ходите в повеленията 
Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги 
извършвате.

28 Ще живеете в земята, която дадох на 
бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и 
Аз ще бъда ваш Бог.

29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и 
като призова житото, ще го умножа, и не 
ще вече да ви докарам глад.

ЗАХАРИЯ 12:8 В оня ден Господ ще 
защити ерусалимските жители; Слабият 
между тях в оня ден ще бъде като Давида, 
И Давидовият дом като Бога, Като ангел 
Господен пред тях.

ЗАХАРИЯ 13:1 В оня ден ще се 
отвори извор За Давидовия дом и за 
ерусалимските жители За грях и за 
нечистота.

2 И в оня ден, казва Господ на Силите, Ще 
изтребя имената на идолите от земята, 
Та не ще се помнят вече; Тоже ще направя 
лъжливите пророци и нечистият дух Да 
се махнат от земята.

МАТЕЙ 3:11 Аз ви кръщавам с вода за 
покаяние; а Оня, Който иде след мене, е 
по-силен от мене, Комуто не съм достоен 
да поднеса обущата; Той ще ви кръсти 
със Светия Дух и с огън.

12 Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще 
очисти гумното Си, и ще събере житото 
Си в житницата, а плявата ще изгори в 
неугасим огън.

ЙОАН 16:8 И той, когато дойде, ще 
обвини света за грях, за правда и за 
съдба;

9 за грях, защото не вярват в Мене;
10 за правда, защото отивам при Отца, и 

няма вече да Ме виждате;
11 а за съдба, защото князът на тоя свят е 

осъден.

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 Господа Исуса 
Христа и в Духа на нашия Бог.

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

ОТКРОВЕНИЕ 7:14 И рекох му: 
Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: 
Това са ония, които идат от голямата 
скръб; и са опрали дрехите си, и са ги 
избелили в кръвта на Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

Вижте още: #1; #2; #5; Изход 13:21,22; Псалми 27:5; 
Псалми 78:14; Псалми 91:1; Притчи 18:10; Исая 25:4; Исая 

26:20; Исая 37:35; Еремия 16:19; Езекиил 11:16; Езекиил 
16:6-9; Езекиил 22:15,18-22; Езекиил 24:7-14; Йоил 3:16-21; 
Захария 2:5-10; Матей 18:20; Матей 23:37; Матей 28:20; 
Откровение 7:15,16; Откровение 11:15; Откровение 20.
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A08 Имената и названията на Месията.
F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 5:1 Сега ще пея на любезния 
си, Песен на обичния си за лозето Му. 
Любезният ми имаше лозе На много 
тлъсто бърдо.

2 Окопа го, и очисти го от камъните, 
И насади го с отбрана лоза, Съгради 
кула всред него, Изкопа още и лин в 
него; И очакваше сладко грозде, Но то 
роди диво.

ПСАЛМИ 80:14 Обърни се, молим Ти се, 
Боже на Силите, Погледни от небето, и 
виж, и посети тая лоза,

15 И защити това, което е насадила Твоята 
десница, И отрасъла {Еврейски: Сина.}, 
който Си направил силен за Себе Си.

ЕРЕМИЯ 2:21 А пък Аз бях те насадил 
лоза отбрана, Семе съвсем чисто; Тогава 
ти как си се променила в изродени 
пръчки на чужда за Мене лоза?

МАТЕЙ 21:33 Чуйте друга притча. 
Имаше един стопанин, който насади 
лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, 
и съгради кула; и като го даде под наем 
на земеделци, отиде в чужбина.

34 И когато наближи времето на плодовете 
изпрати слугите си до земеделците да 
приберат плодовете му.

35 А земеделците хванаха слугите му, 
един биха, друг убиха, а трети с камъни 
замериха.

36 Пак изпрати други слуги, повече на брой 
от първите; и на тях сториха същото.

37 Най-после изпрати при тях сина си, като 
думаше: Ще почетат сина ми.

38 Но земеделците, като видяха сина, 
рекоха помежду си: Той е наследникът; 
елате да го убием и да присвоим 
наследството му.

39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от 
лозето и го убиха.

ЙОАН 3:29 Младоженецът е, 
който има невестата, а приятелят на 
младоженеца, който стои да го слуша, 
се радва твърде много поради гласа на 
младоженеца; и така, тая моя радост е 
пълна.

ЙОАН 15:1 Аз съм истинската лоза, и 
Отец ми е земеделецът.

Вижте още: Второзаконие 32:32,33; Псалми 80:7; Песен 
на песните 2:8,16; Песен на песните 5:2,16; Песен на 

песните 6:3; Исая 5:7; Исая 27:2,3; Осия 10:1; Марко 12:1-9; 
Лука 13:7; Йоан 2:1-11; Римляни 9:4,5.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 6:1 В годината, когато умря 
цар Озия видях Господа седнал на 
висок и издигнат престол, и полите 
Му изпълниха храма.

2 Над Него стояха серафимите, от 
които всеки имаше по шест крила; 
с две покриваше лицето си, с две 
покриваше нозете си, и с две летеше.

3 И викаха един към друг, казвайки: 
- Свет, свет, свет Господ на Силите! 
Славата Му пълни цялата земя.

4 И основите на праговете се поклатиха 
от гласа на оня, който викаше, и 
домът се напълни с дим.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
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Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

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 15:3 И пееха песента 
на Божия слуга Моисея и песента на 
Агнето, казвайки: Велики и чудесни са 
Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пътища, 
Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, 
и да го прослави? Защото само Ти си 
свет; понеже всичките народи ще дойдат 
и ще се поклонят пред Тебе, защото се 
явиха Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; Изход 24:10,11; Числа 12:8; 3 Царе 8:10,11; 
Псалми 24:7-10; Езекиил 1:25-28; Даниил 7:9; Йоан 1:18; 
1 Тимотей 6:16; Откровение 4:1-11; Откровение 5:1,7; 

Откровение 6:16; Откровение 7:11,12.

F14 На Месията няма да бъде повярвано.

ИСАЯ 6:9 И рече: - Иди кажи на 
тия люде: С уши непрестанно ще 
чуете, но няма да схванете, И с очи 
непрестанно ще видите, но няма да 
разберете.

10 Направи да затлъстее сърцето на тия 
люде, И направи да натегнат ушите 
им, и затвори очите им, Да не би да 
гледат с очите си, и да слушат с ушите 
си, И да разберат със сърцето си, и да 
се обърнат та се изцелят.

ЙОАН 12:39 Те за това не можаха да 
вярват, защото Исаия пак е рекъл: -

40 “Ослепил е очите им, и закоравил 
сърцата им, Да не би с очи да видят, и със 
сърца да разберат, За да се обърнат и да 
ги изцеля”.

41 Това каза Исаия защото видя славата Му 
и говори за Него.

ДЕЯНИЯ 28:24 И едни повярваха това, 
което говореше, а други не вярваха.

25 И те, понеже бяха несъгласни помежду 
си, се разотиваха, като им рече Павел 
една дума: Добре е говорил Светият Дух 
чрез пророк Исаия на бащите ви, когато 
е рекъл:

26 “Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще 
чуете, но никак няма да схванете; И с очи 
ще видите, но никак няма да разберете.

27 Защото затлъстя сърцето на тия люде, 
И ушите им натегнаха, И очите си 
затвориха, Да не би да гледат с очите си, 
И да разберат със сърцето си, И да се 
обърнат та да ги изцеля”.

Вижте още: Второзаконие 2:30; Исая 6:5; Исая 29:10,13; 
Исая 30:8-11; Исая 63:17; Езекиил 3:6-11; Осия 1:9; Матей 
13:14,15; Марко 4:12; Лука 8:10; Деяния 28:26,27; Римляни 

11:8; 2 Коринтяни 2:16.

B03 Месията е Човешкият Син.
C04 Животът на Месията до Неговата Първа 

поява.
     
ИСАЯ 7:14 Затова сам Господ ще 

ви даде знамение: Ето, девица ще 
зачне и ще роди син, И ще го нарече 
Емануил {Т.е., Бог с нас.}.

15 Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато 
се научи да отхвърля лошото и да 
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избира доброто;
16 Защото, преди да се научи детето 

Да отхвърли лошото и да избира 
доброто, Тая земя, от чиито двама 
царе се отвращаваш ти, Ще бъде 
изоставена.

МАТЕЙ 1:20 Но, когато мислеше това, 
ето, ангел от Господа му се яви насъне 
и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой 
се да вземеш жена си Мария; защото 
зачнатото в нея е от Светия Дух.

21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус 
{Спасител.}; защото Той е Който ще спаси 
людете Си от греховете им.

22 А всичко това стана за да се сбъдне 
реченото от Господа чрез пророка който 
казва:

23 “Ето девицата ще зачне и ще роди син; 
И ще го нарекат Емануил” (което значи, 
Бог с нас).

МАТЕЙ 16:15 Казва им: Но според както 
вие казвате, Кой съм Аз?

16 Симон Петър в отговор рече: Ти си 
Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син 
на живия Бог.

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

МАТЕЙ 28:20 като ги учите да пазят 
всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз 
съм с вас през, всичките дни до свършека 
на века. [Амин].

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

34 А Мария рече на ангела: Как ще бъде 
това, тъй като мъж не познавам?

35 И ангелът в отговор й рече: Светият 
Дух ще дойде върху ти, и силата на 
Всевишния ще те осени; за туй, и светото 
Онова, Което ще се роди от тебе, ще се 
нарече Божий Син.

ЙОАН 1:15 Иоан свидетелствува за 
Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за 
Когото рекох, Който иде подир мене, 
достигна да бъде пред мене понеже 
спрямо мене беше пръв.

ЙОАН 14:15 Ако Ме любите, ще пазите 
Моите заповеди.

16 И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви 
даде друг Утешител, за да пребъдва с вас 
до века.

17 Духът на истината, когото светът не може 
да приеме, защото го не вижда нито го 
познава. Вие го познавате, защото той 
пребъдва във вас, и във вас ще бъде.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: Битие 3:15; Исая 9:6; Лука 2:40-52; Йоан 
1:1,2,14; 1 Тимотей 3:16.
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E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 8:13 Господа на Силите - Него 
осветете, От Него да се страхувате, и 
пред Него да треперите.

14 И Той ще бъде за светилище, - Но и 
за камък, о който да се спъват, и за 
канара, поради която да се оскърбяват 
Двата Израилеви дома, - За мрежа и за 
примка на ерусалимските жители.

15 И о Него мнозина ще се спънат, ще 
паднат и ще се съкрушат, И в нея ще се 
впримчат и ще се уловят.

МАТЕЙ 11:6 И блажен оня, който не се 
съблазнява в Мене.

МАТЕЙ 13:57 И съблазняваха се в Него. 
А Исус им рече: Никой пророк не е без 
почит, освен в своята родина и в своя 
дом.

ЛУКА 2:34 И Симеон ги благослови, 
и рече на майка Му Мария: Ето, това 
детенце е поставено за падане и ставане 
на мнозина в Израиля, и за белег, против 
който ще се говори;

ЛУКА 20:17 А той ги погледна и рече: 
Тогава що значи това, което е писано: 
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, 
Той стана глава на ъгъла”?

18 Всеки, който падне върху този камък, 
ще се смаже, а върху когото падне, ще го 
пръсне.

ЛУКА 21:35 защото така ще дойде 
върху всички, които живеят по лицето на 

цялата земя.

РИМЛЯНИ 9:31 а Израил, който търсеше 
закон за придобиване правда, не стигна 
до такъв закон.

32 Защо? затова, че не го търси чрез 
вярване, а някак си чрез дела. Те се 
спънаха о камъка, о който хората се 
спъват;

33 както е писано: - “Ето, полагам в Сион 
камък, о който да се спъват, и канара, в 
която да се съблазняват; И който вярва в 
Него не ще се посрами”.

1 ПЕТРОВО 2:7 За вас, прочее, които 
вярвате, Той е скъпоценност, а на 
тия, които не вярват, “Камъкът, който 
отхвърлиха зидарите, Той стана глава на 
ъгъла”,

Вижте още: Езекиил 11:16; Матей 15:14; Матей 21:43-45; 1 
Коринтяни 1:23,24.

E02 Мястото на служението на Месията.

ИСАЯ 9:1 Но на измъчената земя 
не ще има мрак Както в предишните 
времена, Когато Той унижи земята 
Завулон и земята Нефталим; Но в 
послешните времена ще я направи 
славна- Нея, която по пътя към 
езерото {Т.е., Галилейското. Еврейски: 
Морето.}, оттатък Иордан, Галилея на 
народите.

МАТЕЙ 2:22 Но като чу, че над Юдея 
царувал Архелай, наместо баща си 
Ирода, страхуваше се да иде там; и, 
предупреден от Бога насъне, оттегли се в 

ИСАЯ



193

галилейските страни,
23 дойде и се засели в един град наречен 

Назарет; за да се сбъдне реченото чрез 
пророците, че ще се нарече Назарей.

МАТЕЙ 4:12 А когато чу Исус, че Иоан 
бил предаден на властта, оттегли се в 
Галилея.

13 И като напусна Назарет, дойде и се 
настани в Капернаум край езерото 
{Гръцки: Морето. Така и навсякъде 
в това евангелие.}, в Завулоновите и 
Нефталимовите предели;

14 за да се сбъдне реченото чрез пророк 
Исаия, който казва: -

15 “Завулоновата земя и Нефталимовата 
земя, Край езерото, отвъд Иордан, 
Езическа Галилея;

ЙОАН 1:45 Филип намира Натанаила 
и му казва: Намерихме Онзи, за Когото 
писа Моисей в закона, и за Когото писаха 
пророците, Исуса, Иосифовия син, 
Който е от Назарет.

46 Натанаил му рече: От Назарет може ли 
да произлезе нещо добро? Филип му 
каза: Дойди и виж.

B21 Месията е Светлината.
E15 Месията ще донесе радостни новини.

ИСАЯ 9:2 Людете, които ходеха в 
тъмнина, видяха голяма светлина; На 
ония, които седяха в земя на мрачна 
{Еврейски: Смъртта.} сянка Изгря им 
светлина.

3 Умножил си народа, Увеличил си 
радостта му; Радват се пред Тебе както 

се радват във време на жетва, Както се 
радват, когато делят користи.

4 Защото Ти си строшил, както в деня 
на Мадиама, Тежкия им хомот, тоягата 
за плещите им, И бичът на угнетителя 
им.

МАТЕЙ 4:16 Людете, които седяха 
в тъмнина. Видяха голяма светлина 
И на ония, които седяха в страната на 
мрачната сянка, На тях изгря светлина”.

ЛУКА 1:76 Да! и ти, детенце, пророк 
на Всевишния ще се наречеш; Защото 
ще вървиш пред лицето на Господа да 
приготвиш пътищата за Него.

77 За да дадеш на Неговите люде да познаят 
спасение Чрез прощаване греховете им,

78 Поради милосърдието на нашия Бог, С 
което ще ни посети зора отгоре,

79 За да осияе седящите в тъмнина и в 
мрачна сянка; Така щото да отправи 
нозете ни в пътя на мира.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без 

Него не е ставало нищо от това, което е 
станало.

4 В Него бе животът и животът бе светлина 
на човеците.

5 И светлината свети в тъмнината; а 
тъмнината я не схвана.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.
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ЙОАН 12:35 Тогава Исус им рече: Още 
малко време светлината е между вас. 
Ходете докле имате светлината, за да ви 
не настигне тъмнината. Който ходи в 
тъмнината не знае къде отива.

36 Докле имате светлината, вярвайте в 
светлината, за да станете просветени 
чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. 
Това изговори Исус и отиде та се скри от 
тях.

46 Аз дойдох като светлина на света, за да не 
остане в тъмнина никой, който вярва в 
Мене.

ЕФЕСЯНИ 5:8 Тъй като някога си бяхте 
тъмнина, а сега сте светлина в Господа, 
обхождайте се като чада на светлината;

Вижте още: Исая 50:10; Исая 60:1-3,19; Лука 2:32; 1 
Петрово 2:9; Йоан 1:5-7.

A08 Имената и названията на Месията.
B03 Месията е Човешкият Син.
C01 Раждането на Месията е пророкувано.
H04 Престолът на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.

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, Отец на вечността, Княз на 
мира.

7 Управлението Му и мирът 
непрестанно ще се увеличават На 
Давидовия престол и на неговото 
царство, За да го утвърди и 
поддържа, Чрез правосъдие и чрез 

правда, от сега и до века. Ревността 
на Господа на Силите ще извърши 
това.

МАТЕЙ 1:23 “Ето девицата ще зачне и 
ще роди син; И ще го нарекат Емануил” 
(което значи, Бог с нас).

МАТЕЙ 9:15 Исус им каза: Могат ли 
сватбарите да жалеят, докато е с тях 
младоженецът? Ще дойде обаче, време, 
когато младоженецът ще им се отнеме; и 
тогава ще постят.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

МАРКО 10:33 Ето ние възлизаме за 
Ерусалим и Човешкият Син ще бъде 
предаден на главните свещеници и на 
книжниците; и те, като Го осъдят на 
смърт, ще Го предадат на езичниците;

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 1:35 И ангелът в отговор й 
рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и 
силата на Всевишния ще те осени; за туй, 
и светото Онова, Което ще се роди от 
тебе, ще се нарече Божий Син.

ЛУКА 2:10 Но ангелът им рече: Не 
бойте се, защото, ето, благовестявам ви 
голяма радост, която ще бъде за всичките 
люде.
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11 Защото днес ви се роди в Давидовия град 
Спасител, Който е Христос Господ.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

ЙОАН 1:18 Никой, кога да е, не е 
видял Бога; Единородният Син, който е в 
лоното на Отца, Той Го изяви.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

ЙОАН 4:25 Казва Му жената: Зная, 
че ще дойде Месия (който се нарича 
Христос); Той, когато дойде, ще ни яви 
всичко.

26 Казва й Исус: Аз, Който се разговарям с 
тебе съм Месия.

ЙОАН 10:11 Аз съм добрият пастир; 
добрият пастир живота си дава за овцете.

ДЕЯНИЯ 4:26 Опълчваха се земните 
царе, И управниците се събираха заедно, 
Против Господа и против Неговия 
Помазаник”.

1 КОРИНТЯНИ 15:45 Така е и писано: 
Първият човек Адам “стана жива душа”, а 
последният Адам стана животворящ дух.

2 КОРИНТЯНИ 4:4 за тия, 
невярващите, чиито ум богът на тоя свят 
е заслепил, за да ги не озари светлината 
от славното благовестие на Христа, 
Който е образ на Бога.

ЕФЕСЯНИ 1:20 с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и 
Го тури да седне от дясната Си страна на 
небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и 
власт, сила и господство, и всяко име, с 
което се именуват, не само в тоя свят, но 
и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му, и 
постави Го да бъде глава над всичко за 
църквата,

ЕФЕСЯНИ 2:14 Защото Той е нашият 
мир, Който направи двата отдела едно, 
и развали средната стена, която ги 
разделяше,

ФИЛИПЯНИ 2:7 но се отказа от 
всичко, като взе на Себе Си образ на 
слуга и стана подобен на човеците;

2 СОЛУНЦИ 3:16 А сам Господ на 
мира да ви дава мир всякога и всякак. 
Господ да бъде с всички ви.

1 ТИМОТЕЙ 2:5 Защото има само един Бог 
и един ходатай между Бога и човеците, 
човекът Христос Исус,

2 ТИМОТЕЙ 4:8 отсега нататък се пази за 
мене венецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в оня 
ден; и не само на мене, но и на всички, 
които са обикнали Неговото явление.

ЕВРЕИ 1:3 Който, бидейки сияние на 
Неговата слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
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седна отдясно на Величието на високо,

ЕВРЕИ 4:14 И тъй, като имаме велик 
Първосвещеник Исуса, Божия Син, 
Който е преминал до най-високите 
небеса, нека държим това, което сме 
изповядали.

ЕВРЕИ 5:6 както и на друго място 
казва: “Ти си свещеник до века Според 
чина Мелхиседеков”

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

1 ПЕТРОВО 2:6 Защото е писано в 
писанието: - “Ето, полагам в Сион 
крайъгълен камък, избран, скъпоценен; 
И който вярва в Него, не ще се посрами”.

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

ОТКРОВЕНИЕ 1:8 Аз съм Алфа 
и Омега, казва Господ Бог, Който е, и 
Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

ОТКРОВЕНИЕ 19:16 И на дрехата и на 

бедрото Му имаше написано име: Цар на 
царете, и Господ на господарите.

ОТКРОВЕНИЕ 22:16 Аз, Исус, 
изпратих ангела Си, за да ви 
засвидетелствува това за църквите. 
Аз съм коренът и потомъкът Давидов, 
светлата утринна звезда.

Вижте още: Съдии 13:18; 1 Царе 7:16; Псалми 2:8; Псалми 
72:8-11; Псалми 89:35-37; Исая 7:14; Еремия 33:15-17; Даниил 

2:44; Даниил 7:14,27; Йоан 18:37; 1 Коринтяни 15:24-28; 
Ефесяни 1:20-22.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 10:20 И в оня ден останалите 
от Израиля и избавените от Якововия 
дом Няма вече да се облягат на този, 
който ги порази, Но ще се облягат с 
истина на Господа, Светия Израилев.

21 Останалото, останалото от Якова, Ще 
се обърне към могъщия Бог,

22 Защото, ако и да са людете ти 
Израилю, като морския пясък, Само 
остатък от тях ще се върне; Взето е 
решение за погубление, препълнено с 
Божията правда.

ПСАЛМИ 53:6 Дано дойде от Сион 
избавление за Израиля! Когато върне 
Бог Своите люде от плен, Тогава ще се 
зарадва Яков, ще се развесели Израил.

ИСАЯ 1:9 Ако Господ на Силите 
не бе ни оставил малък остатък, Като 
Содом бихме станали, на Гомор бихме се 
оприличили.
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ИСАЯ 12:6 Извикай и възклицавай, 
сионска жителко, Защото Светият 
Израилев е велик всред тебе.

ОСИЯ 1:9 И Господ рече: Наречи го 
Ло-аммий {Т.е., Не люде мои.}; защото 
вие не сте Мои люде и Аз не ще бъда ваш 
Бог.

10 Но все пак числото на израилтяните 
ще бъде като морския пясък, който не 
може да се претегли нито да се изброи; и 
вместо онова, което им се каза, че: Не сте 
Мои люде, ще им се рече: Вий сте чада на 
живия Бог.

ЗАХАРИЯ 10:9 И при все, че ги сея между 
племената, Те ще Ме помнят в далечни 
страни; И както те, тъй и чадата им, ще 
живеят, и ще се върнат.

РИМЛЯНИ 9:25 както и в Осия казва: - 
“Ще нарека мои люде ония, които не бяха 
мои люде, И тая възлюбена, която не 
беше възлюбена”;

26 И на същото място, гдето им се казва: “Не 
сте мои люде, Там ще се нарекат чада на 
живия Бог”.

27 А Исаия вика за Израиля: - “Ако и да е 
числото на израилтяните като морски 
пясък, Само остатък от тях ще се спаси;

28 Защото Господ ще изпълни на земята 
казаното [по правда] от Него”, Като го 
извърши и свърши скоро.

29 И както Исаия е казал в по-предишно 
място: “Ако Господ на Силите не би 
ни оставил потомство, Като Содом 
бихме останали и на Гомор бихме се 
оприличили”.

РИМЛЯНИ 11:5 Така и в сегашно време 

има остатък, избран по благодат.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

2 КОРИНТЯНИ 3:14 Но техните 
умове бяха заслепени; защото и до днес, 
когато прочитат Стария завет, същото 
покривало остава, като не им е открито, 
че тоя завет преминава в Христа.

15 А и до днес, при прочитането на Моисея, 
покривало лежи на сърцето им,

16 но когато Израил се обърне към Господа, 
покривалото ще се снеме.

Вижте още: #1; #2; #3; #4.

A03 Месията е потомък на Давид.
B04 Божествените качества на Месията.
B05 Месията е изпълнен със Святия Дух.
C01 Раждането на Месията е пророкувано.

ИСАЯ 11:1 И ще израсне пръчка из 
Иесевия пън, И отрасъл из корените 
му ще носи плод;

2 И духът Господен ще почива на него, 
Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет 
и на сила, Дух на знание и на страх 
от Господа;

3 И той ще се наслаждава в страха 
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от Господа; Тъй щото няма да съди 
според каквото гледа с очите си, 
Нито ще решава според каквото 
слуша с ушите си;

МАТЕЙ 3:16 И като се кръсти, Исус 
веднага излезе от водата; и, ето, отвориха 
Му се небесата, и видя Божият Дух, че 
слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17 и ето глас от небесата, който казваше: 
Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е 
Моето благоволение.

ЛУКА 2:52 А Исус напредваше в 
мъдрост, в ръст и в благоволение пред 
Бога и човеците.

ЙОАН 3:34 Защото Тоя, Когото Бог е 
пратил, говори Божиите думи; понеже 
Той не Му дава Духа с мярка.

35 Отец люби Сина и е предал всичко в 
Неговата ръка.

36 Който вярва в Сина има вечен живот; а 
който не слуша Сина няма да види живот, 
но Божият гняв остава върху него.

ЙОАН 16:13 А когато дойде онзи, 
Духът на истината, ще ви упътва на всяка 
истина; защото няма да говори от себе 
си, но каквото чуе, това ще говори, и ще 
ви извести за идните неща.

ДЕЯНИЯ 10:37 това слово вие знаете, 
което след кръщението, проповядвано от 
Иоана, се разпространи по цяла Юдея, 
начиная от Галилея,

38 именно, Исус от Назарет, - как Бог Го 
помаза със Светия Дух и със сила; Който 
обикаляше да прави благодеяния и да 
изцелява всички угнетявани от дявола; 

защото Бог беше с Него.

ДЕЯНИЯ 13:21 После поискаха цар; и 
Бог им даде Саула, Кисовия син, мъж от 
Вениаминовото племе, за четиридесет 
години.

22 И него като отмахна, издигна им за 
цар Давида, за когото свидетелствува, 
казвайки, “Намерих Давида, Иесеевия 
син, човек според сърцето Ми, който ще 
изпълни всичката Ми воля”.

23 От неговото потомство Бог, според 
обещанието Си, въздигна на Израиля 
Спасител, Исуса,

1 КОРИНТЯНИ 1:30 А от Него сте 
вие в Христа Исуса, Който стана за нас 
мъдрост от Бога, и правда, и освещение, 
и изкупление;

ОТКРОВЕНИЕ 4:5 И от престола 
излизаха светкавици и гласове и 
гърмежи. И пред престола горяха седем 
огнени светила, които са седемте Божии 
духове.

ОТКРОВЕНИЕ 5:6 И видях между 
престола и четирите живи същества 
между тях и старците, че стоеше Агне 
като заклано, което имаше седем рога 
и седем очи, които са седемте Божии 
духове, разпратени по цялата земя.

Вижте още: Исая 42:1; Исая 59:21; Исая 61:1; Матей 
12:25; Матей 13:54; Лука 2:40,52; Лука 3:21,22; Йоан 1:32,33; 

Ефесяни 1:17,18; 2 Тимотей 1:7; Откровение 3:1.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 11:4 Но с правда ще съди 
сиромасите, И с правота ще решава 
за смирените на страната; Ще порази 
страната с жезъла на устата си, И с 
дишането на устните си ще умъртви 
нечестивия.

5 Правдата ще бъде пояс на кръста му, И 
верността пояс на хълбоците му.

ЕРЕМИЯ 23:5 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще въздигна на Давида 
праведен отрасъл, Който като цар ще 
царува, ще благоденствува, И ще върши 
правосъдие и правда по земята.

6 В неговите дни Юда ще бъде спасен, И 
Израил ще обитава в безопасност; И ето 
името, с което ще се нарича - Господ е 
наша правда.

2 КОРИНТЯНИ 6:7 с говорене 
истината, с Божия сила, чрез оръжията 
на правдата в дясната ръка и в лявата;

ЕФЕСЯНИ 6:14 Стойте, прочее, препасани 
с истина през кръста си и облечени в 
правдата за бронен нагръдник,

2 СОЛУНЦИ 2:8 и тогава ще се яви 
беззаконният, когото Господ Исус ще 
убие с дъха на устата Си и ще изтреби с 
явлението на пришествието Си,

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

ОТКРОВЕНИЕ 20:11 След това видях 
един голям бял престол и Онзи, Който 
седеше на него, от Чието лице побягнаха 
земята и небето, че не се намери място за 
тях.

12 Видях и мъртвите големи и малки, 
стоящи пред престола; и едни книги 
се разгънаха; разгъна се и друга книга, 
която е книгата на живота; и мъртвите 
бидоха съдени според делата си по 
написаното в книгите.

Вижте още: #1; #2; #5; 1 Петрово 4:1; Откровение 1:13.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.
     
ИСАЯ 11:6 Вълкът ще живее с 

агнето, Рисът ще си почива с ярето, 
Телето, лъвчето и угоените ще бъдат 
заедно; И малко дете ще ги води.

7 Кравата и мечката ще пасат заедно; 
Малките им ще си почиват задружно; 
И лъвът ще яде слама както вола.

8 Сучещо дете ще играе над дупката на 
аспида; И отбито дете ще туря ръката 
си в гнездото на ехидна.
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9 Те не ще повреждат, нито погубват 
в цялата Ми света планина; Защото 
земята ще се изпълни със знание 
за Господа Както водите покриват 
дъното на морето.

АВАКУМ 2:14 Защото земята ще бъде 
пълна Със знанието на славата Господна, 
Както водите покриват морето.

ЗАХАРИЯ 14:8 И в оня ден Живи води ще 
излязат из Ерусалим, Половината им към 
източното море; И половината им към 
западното море; И лете и зиме ще бъде 
така.

9 И Господ ще бъде цар върху целия свят; В 
оня ден Господ ще бъде един, и името Му 
едно.

МАТЕЙ 5:44 Но Аз ви казвам: 
Обичайте неприятелите си и молете се за 
тия, които ви гонят;

45 за да бъдете чада на вашия Отец, 
Който е на небесата; защото Той прави 
слънцето Си да изгрява на злите и на 
добрите, и дава дъжд на праведните и на 
неправедните.

ДЕЯНИЯ 2:44 И всичките вярващи бяха 
заедно, и имаха всичко общо;

45 и продаваха стоката и имота си, и 
разпределяха парите на всички, според 
нуждата на всекиго.

46 И всеки ден прекарваха единодушно 
в храма, и разчупваха хляб по къщите 
си, и приемаха храна с радост и 
простосърдечие,

47 като хвалеха Бога, и печелеха 
благоволението на всичките люде. А 
Господ всеки ден прибавяше на църквата 

ония, които се спасяваха.

РИМЛЯНИ 14:17 Защото Божието 
царство не е ядене и пиене, но правда, 
мир и радост в Светия Дух.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #5; #6; #7; Йов 5:23; 1 Коринтяни 6:9-11; 1 
Солунци 5:15; Откровение 5:9,10; Откровение 20:2-6.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
     
ИСАЯ 11:10 И в оня ден, към 

Иесевия корен, - Който ще стои като 
знаме на племената, - Към него ще 
прибягват племената; И неговото 
местоуспокоение ще бъде славно.

11 И в оня ден Господ пак втори път Ще 
възвърне {Или: Изкупи.} с ръката 
Си останалите от людете Си, Които 
ще останат от Асирия, от Египет, 
От Патрос, от Етиопия, от Елам, 
От Сенаар, от Емат и от морските 
острови.

12 И ще издигне знаме за народите, И ще 
събере изгонените на Израиля, И ще 
събере в едно разпръснатите на Юда, 
От четирите ъгъла на земята.

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 5:10 
Възлюбеният ми е бял и румен, Личи и 
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между десет хиляди.

ИСАЯ 59:19 Така ще се убоят от името 
на Господа живеещите на запад, И от 
славата Му живеещите при изгрева 
на слънцето; Защото ще дойде като 
стремителен поток, Затласкан от 
Господното дихание;

ЙОАН 11:51 Това не каза от себе си, 
но бидейки първосвещеник през оная 
година, предсказа, че Исус ще умре за 
народа,

52 и не само за народа, но и за да събере в 
едно разпръснатите Божии чада.

РИМЛЯНИ 11:15 Защото, ако тяхното 
отхвърляне значи примирение на света, 
какво ще бъде приемането им, ако не 
оживяване от мъртвите?

РИМЛЯНИ 11:22 Виж, прочее, 
благостта и строгостта Божия: Строгост 
към падналите, а божествена благост към 
тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и 
ти ще бъдеш отсечен.

23 Така и те, ако не останат в неверие, ще 
се присадят; защото Бог може пак да ги 
присади.

24 Понеже, ако ти си бил отсечен от 
маслина по естество дива, и, против 
естеството, си бил присаден на питомна 
маслина, то колко повече ония, които 
са естествени клони, ще се присадят на 
своята маслина!

25 Защото, братя, за да не се мислите за 
мъдри, искам да знаете тая тайна, че 
частично закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

РИМЛЯНИ 15:9 и за да прославят 
езичниците Бога за Неговата милост, 
както е писано: - “Затова ще Те хваля 
между народите, И на името Ти ще пея”.

10 И пак казва: - “Развеселете се, народи, с 
людете Му”.

11 И пак: - “Хвалете Господа, всички 
народи, И да Го славословят всички 
люде”.

12 И пак Исаия казва: “Ще се яви Иесеевият 
корен”, и, “Който ще се издигне да владее 
над народите; На Него ще се надяват 
народите”.

2 КОРИНТЯНИ 3:16 но когато Израил 
се обърне към Господа, покривалото ще 
се снеме.

ЕВРЕИ 4:9 Следователно, за Божиите 
люде остава една съботна почивка {Виж. 
ст. 4.}.

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 
защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и 
свещеници; и те царуват на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 22:16 Аз, Исус, 
изпратих ангела Си, за да ви 
засвидетелствува това за църквите. 
Аз съм коренът и потомъкът Давидов, 
светлата утринна звезда.
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Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Месията разкрива Божията слава.
E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 12:1 В оня ден ти ще речеш: 
Господи, ще Те славословя, Защото, 
ако и да си се разгневил на мене, 
Гневът Ти се отвърна, и Ти си ме 
утешил.

2 Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, 
и не ще се боя; Защото Господ Иеова 
е моя сила и песен, И Той стана мое 
спасение.

3 Затова с веселие ще начерпете вода 
От изворите на спасението.

4 И в оня ден ще речете: Славословете 
Господа, Възгласете името Му, 
изявете между племената делата Му, 
Напомнете, че е възвишено Неговото 
име.

5 Пейте Господу, защото извърши 
велики дела; Нека бъде познато това 
по цялата земя.

6 Извикай и възклицавай, сионска 
жителко, Защото Светият Израилев е 
велик всред тебе.

ПСАЛМИ 132:13 Защото Господ избра 
Сиона, Благоволи да обитава в него.

14 Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук 
ще обитавам, защото го пожелах.

ИСАЯ 66:13 Както един, когото 
утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И 
ще се утешите в Ерусалим.

ЕРЕМИЯ 23:6 В неговите дни Юда ще 

бъде спасен, И Израил ще обитава в 
безопасност; И ето името, с което ще се 
нарича - Господ е наша правда.

СОФОНИЯ 3:15 Защото Господ отмени 
присъдите за тебе, Изхвърли неприятеля 
ти; Цар Израилев, да! Господ, е всред 
тебе; Няма вече да видиш зло.

16 В оня ден ще се рече на Ерусалим: Не бой 
се, И на Сион: да не ослабват ръцете ти.

17 Господ твой Бог е всред тебе, Силният, 
Който ще те спаси; Ще се развесели за 
тебе с радост, Ще се успокои в любовта 
Си, Ще се весели за тебе с песни.

ЗАХАРИЯ 2:5 защото Аз, казва Господ, 
ще бъда огнена стена около него, и ще 
бъда славата всред него.

ЙОАН 4:14 а който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, ще 
стане в него извор на вода, която извира 
за вечен живот.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

39 А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.

ОТКРОВЕНИЕ 7:17 защото Агнето, 
Което е пред средата на престола, ще им 
бъде пастир и ще ги заведе при извори 
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с текущи води; и Бог ще обърше всяка 
сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 21:6 И рече ми: 
Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, 
началото и краят. На жадния ще дам 
даром от извора на водата на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 
ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

ОТКРОВЕНИЕ 22:17 И Духът и 
невестата казват: Дойди. И който чуе, 
нека рече: Дойди. И който е жаден нека 
дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота.

Вижте още: #1; #2; #3; #4.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 14:1 Защото Господ ще се 
смили за Якова, И пак ще избере 
Израиля. И ще ги настани в земята 
им; И чужденците ще се присъединят 
към тях, И ще се прилепят към 
Якововия дом.

2 Племената ще ги вземат и ще 
ги заведат на мястото им; И 
Израилевият дом ще ги наследи в 
земята Господна За слуги и слугини; 
Те ще пленят пленителите си, И ще 
владеят над притеснителите си.

3 И в деня, когато Господ те успокои 
от скръбта ти, От неволята ти и от 
жестоката работа, В която ти бе 
поробен,

ПСАЛМИ 102:13 Ти ще станеш и ще се 
смилиш за Сион; Защото е време да 
му покажеш милост. Да! определеното 
време дойде.

ИСАЯ 61:5 Чужденци ще останат и ще 
пасат стадата ви, И чужденци ще бъдат 
ваши орачи и ваши лозари.

ЕЗЕКИИЛ 28:24 И между всички, които са 
около тях, не ще остане за Израилевия 
дом бодлива къпина или мъчителен 
трън, каквито им напакостяваха; и ще 
познаят, че Аз съм Господ Иеова.

ЗАХАРИЯ 1:17 Извикай още веднъж 
и речи: Така казва Господ на Силите: 
Градовете Ми още ще се преливат с 
благосъстояние; и Господ още ще утеши 
Сион, и пак ще избере Ерусалим.

ЛУКА 1:72 За да покаже милост към 
бащите ни, И да спомни светия Свой 
завет,

73 Клетвата, с която се закле на баща ни 
Авраама.

74 Да даде нам, бидейки освободени от 
ръката на неприятелите ни. Да Му 
служим без страх,
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ЛУКА 2:32 Светлина да просвещава 
народите, И слава на Твоите люде 
Израил.

РИМЛЯНИ 15:27 Благоволиха 
наистина, но и длъжни им са, защото, 
ако езичниците участвуват с тях и 
в духовните неща, длъжни са да им 
послужат и в телесните.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #2; #3; #4; Исая 14:4-18; Деяния 15:14-17; 
Ефесяни 2:12-19.

A03 Месията е потомък на Давид.
E09 Справедливостта на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 16:5 И с милост ще се 
утвърди престол; И на него ще седи, 
с истина, в Давидовия шатър, Оня, 
който съди и търси правосъдие и 
бърза да върши правда.

ЛУКА 1:33 Ще царува над Якововия 
дом до века; и царството Му не ще има 
край.

ЛУКА 1:69 И въздигна рог на 
спасение за нас В дома на слугата Си 
Давида,

70 (Както е говорил чрез устата на светите 
Си от века пророци).

ЙОАН 12:48 Който Ме отхвърля, и не 
приема думите Ми, има кой да го съди; 
словото, което говорих, то ще го съди в 
последния ден.

ДЕЯНИЯ 15:16 “След това ще се върна. 
И пак ще въздигна падналата Давидова 
скиния, И пак ще издигна развалините 
й, И ще я изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

Вижте още: #1; Псалми 89:14.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 17:7 В оня ден човек ще 
погледне към Създателя си, И очите 
му ще се взрат в Светия Израилев;

ИСАЯ 10:20 И в оня ден останалите от 
Израиля и избавените от Якововия дом 
Няма вече да се облягат на този, който 
ги порази, Но ще се облягат с истина на 
Господа, Светия Израилев.

21 Останалото, останалото от Якова, Ще се 
обърне към могъщия Бог,

22 Защото, ако и да са людете ти Израилю, 
като морския пясък, Само остатък от 
тях ще се върне; Взето е решение за 
погубление, препълнено с Божията 
правда.

ОСИЯ 3:5 После израилтяните 
наново ще потърсят Господа своя Бог и 
царя си Давида; и в послешните дни ще 
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дойдат със страхопочитание при Господа 
и при Неговата благост.

МИХЕЙ 7:7 Но аз ще погледна към 
Господа, Ще чакам Бога на спасението си; 
Бог мой ще ме послуша.

8 Не злорадствувай заради мене, 
неприятелко моя; Ако падна, ще стана; 
Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде 
светлина.

ДЕЯНИЯ 15:16 “След това ще се върна. 
И пак ще въздигна падналата Давидова 
скиния, И пак ще издигна развалините 
й, И ще я изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

1 ЙОАНОВО 3:2 Възлюбени, сега сме 
Божии чада, и още не е станало явно 
какво ще бъдем; но знаем, че когато 
стане явно, ще бъдем подобни Нему, 
защото ще Го видим както е.

ОТКРОВЕНИЕ 1:7 Ето, иде с 
облаците; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха; и всички земни 
племена ще възридаят за Него. Така е. 
Амин.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
 
ИСАЯ 19:23 В оня ден ще има друм 

От Египет за Асирия; И асирийците 
ще дойдат в Египет, И египтяните в 

Асирия, И египтяните с асирийците 
ще служат Господу.

24 В оня ден Израил ще бъде С Египет и 
с Асирия; Трето благословение всред 
земята;

25 Защото Господ на Силите ще 
ги благослови, като ще рече: 
Благословен да бъде Египет, Мои 
люде, И Асирия, делото на ръцете Ми, 
И Израил наследството Ми.

ИСАЯ 66:12 Защото така казва Господ: 
Ето, ще простирам към нея мир като 
река, И славата на народите като прелял 
поток; Тогава ще се насучите, Ще бъдете 
носени на обятия, И ще бъдете галени на 
колена.

ЗАХАРИЯ 2:11 И в оня ден много народи 
ще се прилепят при Господа, и ще бъдат 
Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, 
и ще познаеш, че Господ на Силите ме е 
изпратил при тебе.

ЗАХАРИЯ 10:11 Като премине Той върху 
морето, Ще порази вълните на морето, 
И всичките дълбочини на Нил ще 
изсъхнат; Гордостта на Асирия ще се 
повали. И скиптърът на Египет ще се 
отнеме.

ЗАХАРИЯ 14:18 Дори ако не влезе 
египетското домочадие и не дойде, 
То и на тях не ще има дъжд; Тях ще 
сполети язвата, с която Господ ще порази 
народите, Които не влизат Да празнуват 
празника на колибите.

ЛУКА 2:32 Светлина да просвещава 
народите, И слава на Твоите люде 
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Израил.

РИМЛЯНИ 3:29 Или Бог е Бог само на 
юдеите, а не и на езичниците? Да, и на 
езичниците е.

РИМЛЯНИ 9:24 над нас, които призова, 
не само измежду юдеите, но и измежду 
езичниците?

25 както и в Осия казва: - “Ще нарека 
мои люде ония, които не бяха мои 
люде, И тая възлюбена, която не беше 
възлюбена”;

РИМЛЯНИ 10:11 Защото 
писанието казва: “Никой, който вярва в 
Него, не ще се посрами”.

12 Понеже няма разлика между юдеин и 
грък защото същият Господ е Господ 
на всички, богат към всички, които Го 
призовават.

13 Защото “всеки, който призове 
Господното име, ще се спаси”.

ЕФЕСЯНИ 2:18 защото чрез Него и едните 
и другите имаме своя достъп при Отца в 
един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и 
пришелци, но сте съграждани на 
светиите и членове на Божието 
семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата 
на апостолите и пророците, като е 
краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа 
за Божие обиталище.

Вижте още: #1; #4; #5; Второзаконие 32:43; Исая 19:16-22; 
Исая 49:6; Римляни 15:9; Ефесяни 3:6-8; 1 Петрово 2:10.

B07 Всемогъществото на Месията.

ИСАЯ 22:22 И ще положа на рамото 
му ключа на Давидовия дом; Той ще 
отваря, и никой няма да затваря, И 
ще затваря и никой няма да отваря;

МАТЕЙ 16:18 Пък и Аз ти казвам, че ти 
си Петър {Значи: Канара} и на тая канара 
ще съградя Моята църква; и портите на 
ада няма да й надделеят.

19 Ще ти дам ключовете на небесното 
царство; и каквото вържеш на земята, 
ще бъде вързано на небесата, а 
каквото развържеш на земята, ще бъде 
развързано на небесата.

МАТЕЙ 18:18 Истина ви казвам: Каквото 
вържете на земята, ще бъде вързано 
на небесата; и каквото развържете на 
земята, ще бъде развързано на небесата.

19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се 
съгласят на земята за каквото и да било 
нещо, което да поискат, ще им бъде 
дадено от Отца Ми, Който е на небесата.

ОТКРОВЕНИЕ 1:18 бях мъртъв, и, 
ето, живея до вечни векове; и имам 
ключовете на смъртта и на ада.

ОТКРОВЕНИЕ 3:7 До ангела на 
филаделфийската църква пиши: Това 
казва Светият, истинският, у Когото е 
Давидовият ключ; който отваря, и никой 
няма да затваря; и затваря, и никой не 
отваря.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 24:13 Защото всред земята, 
между племената, ще бъде Подобно 
на плода паднал при отърсването 
на маслина, Подобно на пабиръка, 
когато се свърши гроздобер.

14 Тия ще извикат с висок глас, ще 
издадат силен глас, За величието 
Господно ще възкликнат от морето.

15 Затова прославете Господа в 
източните страни, Прославете 
името на Господа Израилевия Бог в 
крайморията.

16 От край земята чухме да пеят 
Слава на праведния; Но аз рекох: 
Чезна! чезна! горко ми! Коварните 
коварствуваха; Да! коварните 
страшно коварствуваха.

ИСАЯ 12:5 Пейте Господу, защото 
извърши велики дела; Нека бъде познато 
това по цялата земя.

6 Извикай и възклицавай, сионска 
жителко, Защото Светият Израилев е 
велик всред тебе.

ИСАЯ 42:10 Пейте на Господа нова 
песен, Хвалата Му от краищата на 
земята, Вие, които слизате на морето и 
всичко що е в него, Острови, и вие, които 
живеете на тях.

11 Пустинята и градовете й нека извикат с 
висок глас, Селата, гдето живее Кидар; 
Нека пеят жителите на Села {Т.е. 
Скалата.}, Нека възклицават от върховете 
на планините,

12 Нека отдадат слава на Господа, И нека 

възвестят хвалата Му в островите.

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
светлина на народите, За да бъдеш за 
спасение до края на земята”

1 ПЕТРОВО 1:7 с цел: изпитването на 
вашата вяра, като е по-скъпоценно от 
златото, което гине, но пак се изпитва 
чрез огън, да излезе за хвала и слава и 
почест, когато се яви Исус Христос;

1 ПЕТРОВО 4:12 Възлюбени, не се чудете на 
огнената изпитня, която дохожда върху 
вас, за да ви опита, като че ви се случва 
нещо чудно;

13 но радвайте се за гдето с това вие имате 
общение в страданията на Христа, за да 
се зарадвате премного и когато се яви 
Неговата слава.

14 Блажени сте, ако ви опозоряват за 
Христовото име; защото Духът на славата 
и на Бога почива на вас [откъм тях се 
хули, а откъм вас се прославя].

ОТКРОВЕНИЕ 15:2 И видях нещо 
като стъклено море, размесено с огън, 
и че тия, които бяха победили звяра и 
образа му и числото на името му, стояха 
при стъкленото море, държейки Божии 
арфи.

3 И пееха песента на Божия слуга Моисея 
и песента на Агнето, казвайки: Велики 
и чудесни са Твоите дела, Господи Боже 
Всемогъщи; праведни и истинни са 
Твоите пътища, Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, 
и да го прослави? Защото само Ти си 
свет; понеже всичките народи ще дойдат 
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и ще се поклонят пред Тебе, защото се 
явиха Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #2; #3; #4.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 24:18 Който бяга от гласа на 
страха Ще падне в ямата; И който 
възлиза отсред ямата, Ще се улови в 
примката; Защото прозорците отгоре 
са отворени, И основите на земята 
треперят.

19 Земята се съкруши съвсем, Земята 
се разложи съвсем, Земята силно се 
разтърси.

20 Земята ще полита като някой пиян, И 
ще се люлее насам натам като колиба; 
Беззаконието й ще натегне върху нея; 
И ще падне и няма вече да стане.

21 И в оня ден Господ ще накаже 
във височината войнството на 
високопоставените, И на земята 
земните царе.

22 И ще бъдат събрани, Както се събират 
затворниците в тъмницата. И ще 
бъдат затворени в тъмницата, И след 
дълго време ще бъдат наказани.

23 Тогава луната ще се смути и слънцето 
ще се засрами; Защото Господ на 
Силите ще царува на Сионския хълм, 
И в Ерусалим, и пред старейшините 
Си, със слава.

ЗАХАРИЯ 14:4 В оня ден нозете Му ще 
застанат На Елеонския хълм, който е 
срещу Ерусалим на изток; И Елеонският 
хълм ще се разцепи През средата си към 

изток и към запад, Така че ще се образува 
твърде голям дол, Като половината 
от хълма се оттегли към север, И 
половината му към юг.

МАТЕЙ 24:29 А веднага след скръбта на 
ония дни, слънцето ще потъмнее, луната 
няма да даде светлината си, звездите ще 
паднат от небето и небесните сили ще се 
разклатят.

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

24 при Исуса, Посредника на новия завет, и 
при поръсената кръв, която говори по-
добри неща от Авеловата.

ОТКРОВЕНИЕ 6:12 И видях, когато 
отвори шестия печат, че стана голям 
трус: слънцето почерня като козиняво 
вретище, и цялата луна стана като кръв;

ОТКРОВЕНИЕ 6:14 небето биде 
преместено като свитък, когато се свива; 
и всички планини и острови се вдигнаха 
от местата си.

15 И земните царе, големците и 
хилядниците, богатите и силните, 
всеки роб и всеки свободен се скриха в 
пещерите и между скалите на планините;

16 и казват на планините и на скалите: 
Паднете върху нас и скрийте ни от 
лицето на седящия на престола и от 
гнева на Агнето;
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17 Защото е дошъл великият ден на Неговия 
гняв; и кой може да устои?

Вижте още: #1; #2; #5; #6; Псалми 149:6-9; Исая 4:1,2; 
Исая 5:30; Исая 13:9-11; Марко 13:24-37; Лука 21:25-36; 

Откровение 18:9.

D09 Месията ще бъде Спасителят.
E11 Месията ще даде вечен живот.
H01 Завръщането на Месията е 

пророкувано.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.

ИСАЯ 25:6 И на тоя хълм Господ 
на Силите ще направи на всичките 
племена Угощение от тлъсти неща, 
угощение от вина дълго стояли на 
дрождията си, От тлъсти неща пълни 
с мозък, От вина, дълго стояли на 
дрождията си, пречистени.

7 И на тоя хълм Той ще развали 
Вънкашното покривало, което е 
мятано върху всичките племена, И 
покривката, която е простряна върху 
всичките народи.

8 Ще погълне смъртта за винаги; И 
Господ Бог ще обърше сълзите от 
всичките лица, И ще отнеме укора 
на людете Си от цялата земя; Защото 
Господ е изговорил това.

9 И в оня ден ще рекат: Ето, Тоя е 
наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни 
спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; 
Ще се възрадваме и развеселим в 
спасението Му.

10 Защото в тоя хълм Господната ръка ще 
почине; И Моав ще бъде потъпкан на 
мястото си, Както се тъпче плявата на 

бунището.
11 Господ ще разпростре ръцете Си всред 

него, Както плаващият простира ръце 
да плава, И ще повали гордостта му 
Въпреки лукавщината на ръцете му.

12 Ще сниши и крепостта ти, силна с 
високи стени, Ще я събори и хвърли 
на земята, дори в пръстта.

ЕРЕМИЯ 33:10 Така казва Господ: В това 
място, за което вие казвате: Пусто е, без 
човек и без животно, Да! В Юдовите 
градове и в ерусалимските улици, Които 
са пусти, без човек, без жител, И без 
животно, пак ще се чуе

11 Глас на радост и глас на веселие, Глас на 
младоженец и глас на невеста, Глас на 
ония, които казват: Хвалете Господа на 
Силите, Защото Господ е благ, Защото 
Неговата милост е до века, И глас на 
ония, които принасят благодарствени 
приноси в дома Господен, Защото ще 
върна пленниците взети от тая земя 
Както са били по-напред, казва Господ.

МАТЕЙ 8:11 Но казвам ви, че мнозина 
ще дойдат от изток и запад, и ще насядат 
с Авраама, Исаака и Якова в небесното 
царство;

МАТЕЙ 26:29 Но казвам ви, че отсега 
няма вече да пия от тоя плод на лозата, 
до оня ден, когато ще го пия с вас нов в 
царството на Отца Си.

МАТЕЙ 28:5 А ангелът проговори, като 
каза на жените: Вие не се бойте, защото 
зная, че търсите разпнатия Исус.

6 Няма Го тук; защото възкръсна, както и 
рече: дойдете и вижте мястото, гдето е 

ИСАЯ



210

лежал Господ.

1 КОРИНТЯНИ 15:26 И смъртта, най-
последен враг, и тя ще бъде унищожена,

1 КОРИНТЯНИ 15:54 А когато това 
тленното се облече в безсмъртие, тогава 
ще се сбъдне писаното слово: “Погълната 
биде смъртта победоносно”.

55 О смърте, где ти е победата? О смърте, 
где ти е жилото?

56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на 
греха е законът;

57 но благодарение Богу, Който ни дава 
победата чрез нашия Господ Исус 
Христос.

2 КОРИНТЯНИ 3:13 и не сме като 
Моисея, който туряше покривало на 
лицето си, за да не могат израилтяните 
да гледат изчезването на това, което 
преминаваше.

14 Но техните умове бяха заслепени; защото 
и до днес, когато прочитат Стария завет, 
същото покривало остава, като не им 
е открито, че тоя завет преминава в 
Христа.

15 А и до днес, при прочитането на Моисея, 
покривало лежи на сърцето им,

16 но когато Израил се обърне към Господа, 
покривалото ще се снеме.

17 А Господ е Духът; и гдето е Господният 
Дух, там е свобода,

18 А ние всички, с открито лице, като в 
огледало, гледайки Господната слава, се 
преобразяваме в същия образ, от слава в 
слава, както от Духа Господен.

2 ТИМОТЕЙ 1:10 а, която сега 
откри чрез явлението на нашия Спасител 

Христос Исус, Който унищожи смъртта 
и осия живот и безсмъртие чрез 
благовестието,

ЕВРЕИ 2:14 И тъй, 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, сиреч, дявола,

15 и да избави всички ония, които, поради 
страха от смъртта, през целия си живот 
са били подчинени на робство.

ОТКРОВЕНИЕ 7:15 Затова са пред 
престола на Бога и Му служат денем и 
нощем в Неговия храм; и седящият на 
престола ще разпростре скинията Си 
върху тях.

16 Няма да огладнеят вече, нито да 
ожаднеят вече, нито ще ги удари 
слънцето, нито някой пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 19:7 Нека се радваме 
и се веселим и нека отдадем Нему слава; 
защото дойде сватбата на Агнето, и 
Неговата жена се е приготвила.

8 И на нея се позволи да се облече в 
светъл и чист висон; защото висонът е 
праведните дела на светиите.

9 И каза ми: Напиши: Блажени тия, които 
са призвани на сватбената вечеря на 
Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни 
Божии думи.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
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скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, 
и смърт не ще има вече; нито ще има 
вече жалеене, ни плач, ни болка; първото 
премина.

Вижте още: #1; #2; #5; Исая 61:10,11; Еремия 25:10; Йоил 
2:16; Матей 22:1-14; Матей 25:1-13; Матей 27:51,52; 

Йоан 3:29; Йоан 11:25,26; Ефесяни 3:5,6; Евреи 12:22-26; 
Откровение 1:7,17,18; Откровение 20:14.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 26:1 В оня ден тая песен ще се 
изпее в Юдовата земя: Имаме укрепен 
град; Спасение ще тури Бог за стени и 
подпорки.

2 Отворете портите, За да влезе 
праведният народ, който пази 
истината.

3 Ще опазиш в съвършен мир 
Непоколебимия ум, Защото на Тебе 
уповава.

4 Уповавайте на Господа винаги, 
Защото Господ Иеова е вечна канара:

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, Отец на 
вечността, Княз на мира.

7 Управлението Му и мирът непрестанно 
ще се увеличават На Давидовия престол 
и на неговото царство, За да го утвърди 
и поддържа, Чрез правосъдие и чрез 
правда, от сега и до века. Ревността на 
Господа на Силите ще извърши това.

ИСАЯ 57:19 Аз, Който създавам плода 
на устните, казва Господ, Ще река: Мир, 
мир на далечния и близкия; И ще го 
изцеля.

20 А нечестивите са като развълнуваното 
море, Защото не може да утихне, И 
водите му изхвърлят тиня и кал.

21 Няма мир за нечестивите, казва моят Бог.

ЙОАН 14:27 Мир ви оставям; Моя мир 
ви давам; Аз не ви давам както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои.

ДЕЯНИЯ 2:47 като хвалеха Бога, и 
печелеха благоволението на всичките 
люде. А Господ всеки ден прибавяше на 
църквата ония, които се спасяваха.

РИМЛЯНИ 5:1 И тъй, оправдани чрез 
вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия 
Господ Исус Христос;

ЕФЕСЯНИ 2:14 Защото Той е нашият 
мир, Който направи двата отдела едно, 
и развали средната стена, която ги 
разделяше,

15 като в плътта Си унищожи враждата, 
сиреч, закона със заповедите му 
изразени в постановления, за да създаде 
в Себе Си двата в един нов човек, и тъй 
да направи мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога 
чрез кръста, като уби на него враждата.

Вижте още: #1; #2; #4; #7; Второзаконие 32:4,15; 1 Царе 
2:2; Псалми 18:1; Псалми 106:5; Исая 50:10; Еремия 17:7,8; 

Филипяни 4:7; 1 Петрово 2:9.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ИСАЯ 26:19 Твоите умрели ще 
оживеят; Моите мъртви тела ще 
възкръснат. Събудете се и запейте 
радостно вие, които обитавате в 
пръстта, Защото росата Ти е като 
росата по тревите, И земята ще 
предаде {Еврейски: Изхвърли.} 
мъртвите.

20 Дойдете, люде Мои, влезте в 
скришните си стаи, И затворете 
вратите след себе си; Скрийте се за 
един малък миг, Догдето премине 
гневът.

21 Защото, ето, Господ излиза от мястото 
Си, За да накаже жителите на земята 
за беззаконието им; И земята ще 
открие кървите си, И не ще покрие 
вече убитите си.

ПСАЛМИ 71:20 Ти, Който си ми показал 
много и тежки притеснения, Пак ще ме 
съживиш, И от дълбочините на земята 
пак ще ме извадиш.

ИСАЯ 25:8 Ще погълне смъртта за 
винаги; И Господ Бог ще обърше сълзите 
от всичките лица, И ще отнеме укора на 
людете Си от цялата земя; Защото Господ 
е изговорил това.

ДАНИИЛ 12:2 И множеството от спящите 
в пръстта на земята ще се събудят, едни 
за вечен живот, а едни за срам и вечно 
презрение.

ЙОАН 5:28 Недейте се чуди на това; 
защото иде час, когато всички, които са в 
гробовете, ще чуят гласа Му,

29 и ще излязат; ония, които са вършили 
добро, ще възкръснат за живот, а които 
са вършили зло, ще възкръснат за 
осъждане.

ЙОАН 11:25 Исус й рече: Аз съм 
възкресението и живота; който вярва в 
Мене, ако и да умре, ще живее;

26 и никой, който е жив и вярва в Мене, 
няма да умре до века. Вярваш ли това?

ДЕЯНИЯ 24:15 и че се надявам на Бога, 
че ще има възкресение на праведни и 
неправедни, което и те сами приемат.

1 СОЛУНЦИ 4:14 Защото, ако 
вярваме, че Исус умря и възкръсна, така 
и починалите в Исуса Бог ще приведе 
заедно с Него.

15 Защото това ви казваме чрез Господното 
слово, че ние, които останем живи 
до Господното пришествие, няма да 
предварим починалите.

ОТКРОВЕНИЕ 20:5 Другите мъртви 
не оживяха докле не се свършиха 
хилядата години. Това е първото 
възкресение.

6 Блажен и свет оня, който участвува 
в първото възкресение; над такива 
втората смърт не ще има сила; а те ще 
бъдат свещеници Богу и на Христа и ще 
царуват с Него хиляда години.

ОТКРОВЕНИЕ 20:12 Видях и мъртвите 
големи и малки, стоящи пред престола; 
и едни книги се разгънаха; разгъна се и 
друга книга, която е книгата на живота; 
и мъртвите бидоха съдени според делата 
си по написаното в книгите.
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13 И морето предаде мъртвите, които 
бяха в него; и смъртта и адът предадоха 
мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха 
съдени всеки според делата си.

Вижте още: #5; #6; Езекиил 37:1-14.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 27:1 В оня ден Господ С 
лютия, и великия, и якия Си нож Ще 
накаже левиатана, бързия змей, Да! 
левиатана, извиващия се змей, И ще 
убие змията, която е в морето.

2 В оня ден ще се каже: Прелестно лозе; 
пейте за него.

3 Аз, Господ, го пазя; Всяка минута ще 
го поя; Нощем и денем ще го пазя За 
да го не повреди никой.

6 В идните поколения Яков ще се 
закорени, Израил ще напъпи и 
цъфне, И те ще напълнят лицето на 
света с плод.

12 В оня ден Господ ще отърси плода Си, 
От стремителния Ефрат {Еврейски: 
Стремителната река.} до египетския 
поток; И вие ще се съберете един по 
един, о чада на Израиля.

13 И в оня ден ще затръби голяма тръба; 
И загиващите в Асирийската земя И 
изгонените, които са в Египетската 
земя, Ще се кланят Господу в светия 
хълм в Ерусалим.

ИСАЯ 4:2 В същия ден издънката 
Господна ще бъде красива и славна, И 
плодът на земята изряден и приличен за 
избавените измежду Израиля;

ЛУКА 3:8 Прочее, принасяйте 
плодове достойни за покаяние; и не 
почвайте да си думате, имаме Авраама за 
баща; защото ви казвам, че Бог може и от 
тия камъни да въздигне чада на Авраама.

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

30 Аз и Отец едно сме.

ЙОАН 15:5 Аз съм лозата, вие сте 
пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз 
в него, той дава много плод; защото, 
отделени от Мене, не можете да сторите 
нищо.

ЙОАН 15:8 В това се прославя Отец 
Ми, да принасяте много плод; и така ще 
бъдете Мои ученици.

ЙОАН 15:16 Вие не избрахте Мене, 
но Аз избрах вас, и ви определих да 
излезете в света и да принасяте плод и 
плодът ви да бъде траен; та каквото и да 
поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

ОТКРОВЕНИЕ 20:2 Той улови змея, 
старовременната змия, която е дявол и 
сатана, и го върза за хиляда години,
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ОТКРОВЕНИЕ 20:7 И когато се 
свършат хилядата години, сатана ще бъде 
пуснат от тъмницата си,

ОТКРОВЕНИЕ 20:10 И дяволът, който 
ги мамеше, биде хвърлен в огненото 
жупелно езеро, гдето са и звярът и 
лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем 
и нощем до вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 22:2 И от двете страни 
на реката имаше дърво на живот, което 
раждаше плод дванадесет пъти, като 
даваше плод всеки месец; и листата 
на дърветата бяха за изцеление на 
народите.

Вижте още: #1; #2; #3; Исая 5:1-7; Исая 26:1; Исая 46:4; 
Матей 21:28-46; Колосяни 1:5,6.

E01 Служението на Месията.
     
ИСАЯ 28:15 Понеже сте казали: Ние 

направихме договор със смъртта, И 
се съгласихме с преизподнята, Щото, 
когато заливащата беда минава, да не 
дойде до нас, Защото си направихме 
лъжата прибежище, И под измама се 
скрихме, -

16 Затова, така казва Господ Иеова: 
Ето, полагам в Сион камък за 
основа, Камък отбран, скъпоценен, 
краеъгълен, за твърда основа; Който 
вярва в него не ще прибърза да бяга.

ПСАЛМИ 118:22 Камъкът, който 
отхвърлиха зидарите, Стана глава на 
ъгъла,

МАТЕЙ 21:42 Исус им каза: Не сте ли 
никога прочели в писанията тая дума: - 
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, 
Той стана глава на ъгъла; От Господа е 
това. И чудно е в нашите очи”?

ДЕЯНИЯ 4:11 Той е камъкът, който вие 
зидарите презряхте, който стана глава на 
ъгъла.

12 И чрез никой друг няма спасение; защото 
няма под небето друго име дадено между 
{Или: Открито на.} човеците, чрез което 
трябва да се спасим.

РИМЛЯНИ 9:31 а Израил, който търсеше 
закон за придобиване правда, не стигна 
до такъв закон.

32 Защо? затова, че не го търси чрез 
вярване, а някак си чрез дела. Те се 
спънаха о камъка, о който хората се 
спъват;

33 както е писано: - “Ето, полагам в Сион 
камък, о който да се спъват, и канара, в 
която да се съблазняват; И който вярва в 
Него не ще се посрами”.

1 КОРИНТЯНИ 3:11 Защото никой 
не може да положи друга основа, освен 
положената, която е Исус Христос.

ЕФЕСЯНИ 2:17 И като дойде 
благовествува мир на вас, които бяхте 
далеч, и мир на тия, които бяха близо;

18 защото чрез Него и едните и другите 
имаме своя достъп при Отца в един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и 
пришелци, но сте съграждани на 
светиите и членове на Божието 
семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата 
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на апостолите и пророците, като е 
краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа 
за Божие обиталище.

1 ПЕТРОВО 2:4 При Когото идвайки, като 
при жив камък, от човеците отхвърлен, а 
от Бога избран и скъпоценен,

5 и вие, като живи камъни, се съграждате 
в духовен дом, за да станете свето 
свещенство, да принасяте духовни 
жертви, благоприятни на Бога чрез 
Исуса Христа.

6 Защото е писано в писанието: - “Ето, 
полагам в Сион крайъгълен камък, 
избран, скъпоценен; И който вярва в 
Него, не ще се посрами”.

7 За вас, прочее, които вярвате, Той е 
скъпоценност, а на тия, които не вярват, 
“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, 
Той стана глава на ъгъла”,

8 и, “Камъкът, о който да се спъват, и 
канара, в която да се съблазняват”; 
защото се спъват о словото и са 
непокорни, - за което бяха и определени.

Вижте още: Битие 49:24; Исая 8:14; Осия 2:19-21; Захария 
3:9; Марко 12:10; Лука 20:17,18.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 29:10 Защото Господ изля 
на вас дух на дълбок сън, И затвори 
очите ви: пророците, И помрачи 
първенците ви: гледачите.

13 Затова Господ каза: Понеже тия люде 

се приближават при Мене с устата 
си, И Ме почитат с устните си, Но 
са отстранили сърцето си далеч от 
Мене, И благоволението им към Мене 
е По човешки поучения изучени 
папагалски,

14 Затова, ето, ще пристъпя да направя 
чудно дело между тия люде, Да! чудно 
и странно дело; И мъдростта на 
мъдрите им ще изчезне, И разумът на 
разумните ще се скрие.

ПСАЛМИ 69:22 Трапезата им пред тях 
нека им стане примка, И когато са на мир 
нека стане клопка.

ЕЗЕКИИЛ 33:32 И, ето, ти им си като 
любима песен от човек, който има сладък 
глас и свири добре, защото слушат 
думите ти, а не ги изпълняват.

33 А когато настане това, (и ето, иде,) тогава 
ще познаят, че е имало пророк между тях.

МАТЕЙ 15:7 Лицемери! добре е 
пророкувал Исаия за вас, като е казал: -

8 “Тия люде [се приближават при Мене с 
устата си, и] Ме почитат с устните си; Но 
сърцето им далеч отстои от Мене.

9 Обаче напразно Ми се кланят, Като 
преподават за поучения човешки 
заповеди”.

МАРКО 4:11 И каза им: На вас е дадено 
да познаете тайната на Божието царство; 
а на ония, външните всичко бива в 
притчи;

12 тъй щото гледащи да гледат, а да не 
виждат, и слушащи да слушат, а да не 
разбират, да не би да се обърнат и да им 
се прости [греха].
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МАРКО 7:6 А той им рече: Добре е 
пророкувал Исаия за вас лицемерите, 
както е писано:   “Тези люде Ме почитат с 
устните си, Но сърцето им отстои далеч 
от Мене.

7 Обаче напразно Ме почитат Като 
преподават за поучения човешки 
заповеди”.

8 Вие оставяте Божията заповед и държите 
човешкото предание, [измивания на 
шулци и на чаши; и много други неща 
правите].

ДЕЯНИЯ 28:26 “Иди, кажи на тия люде: 
Със слушане ще чуете, но никак няма да 
схванете; И с очи ще видите, но никак 
няма да разберете.

27 Защото затлъстя сърцето на тия люде, 
И ушите им натегнаха, И очите си 
затвориха, Да не би да гледат с очите си, 
И да разберат със сърцето си, И да се 
обърнат та да ги изцеля”.

РИМЛЯНИ 11:7 Тогава какво? Онова, 
което Израил търсеше, това не получи, 
но избраните го получиха, а останалите 
се закоравиха даже до днес;

8 както е писано: “Бог им даде дух на 
безчувствие, очи - да не виждат и уши - 
да не чуват”.

9 И Давид казва: - “Трапезата им нека 
стане за тях примка и уловка, Съблазън и 
въздаяние;

10 Да се помрачат очите им, та да не виждат, 
И сгърби гърба им за винаги”.

Вижте още: Исая 6:9,10; Исая 30:10; Исая 35:5; Исая 44:18; 
Еремия 12:2; Езекиил 33:31; Михей 3:6; Матей 15:2-6; Марко 

7:1,2; 2 Коринтяни 4:4; 2 Солунци 2:9-12.

E05 Чудесата на Месията.

ИСАЯ 29:18 И в оня ден глухите ще 
чуят думи като се четат из книга, И 
очите на слепите ще прогледат из 
мрака и тъмнината.

МАТЕЙ 11:5 Слепи проглеждат, куци 
прохождат, прокажени се очистват 
и глухи прочуват; мъртви биват 
възкресявани, и на сиромасите се 
проповядва благовестието.

МАТЕЙ 13:14 На тях се изпълнява 
Исаевото пророчество, което казва: “С 
уши ще чуете, а никак няма да разберете; 
И с очи ще гледате, а никак няма да 
видите.

15 Защото сърцето на тия люде е задебеляло 
И с ушите си тежко чуват, И очите си 
склопиха; Да не би да видят с очите си, 
И да чуят с ушите си, И да разберат със 
сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги 
изцеля”.

16 А вашите очи са блажени, защото виждат, 
и ушите ви, защото чуват.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

ЛУКА 7:22 Тогава в отговор им 
каза: Идете, и разкажете на Иоана 
това, което видяхте, и чухте, че слепи 
прогледват, куци прохождат, прокажени 
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се очистват, и глухи прочуват; мъртви 
биват възкресени, и на сиромасите се 
проповядва благовестието.

ДЕЯНИЯ 26:18 да им отвориш очите, та 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 3:14 Но техните 
умове бяха заслепени; защото и до днес, 
когато прочитат Стария завет, същото 
покривало остава, като не им е открито, 
че тоя завет преминава в Христа.

15 А и до днес, при прочитането на Моисея, 
покривало лежи на сърцето им,

16 но когато Израил се обърне към Господа, 
покривалото ще се снеме.

17 А Господ е Духът; и гдето е Господният 
Дух, там е свобода,

18 А ние всички, с открито лице, като в 
огледало, гледайки Господната слава, се 
преобразяваме в същия образ, от слава в 
слава, както от Духа Господен.

ЕФЕСЯНИ 1:17 дано Бог на нашия Господ 
Исус Христос, славният Отец, ви даде 
дух на мъдрост и на откровение, за да Го 
познаете,

18 и да просвети очите на сърцето ви, за да 
познаете, каква е надеждата, към която 
ви призовава, какво е богатството между 
светиите на славното от Него наследство,

ЯКОВ 1:21 Затова, като отхвърлите 
всяка нечистота и преливаща се злоба, 
приемайте с кротост всаденото слово, 
което може да спаси душите ви,

ОТКРОВЕНИЕ 3:18 то съветвам те да 
купиш от Мене злато, пречистено с огън, 
за да се обогатиш, и бели дрехи, за да 
се облечеш, та да се не яви срамотата на 
твоята голота, и колурий, за да помажеш 
очите си, та да виждаш.

Вижте още: Второзаконие 29:4; Псалми 12:5; Исая 
29:10-12,16; Исая 42:16-19; Марко 7:37; 2 Коринтяни 4:2-6; 1 

Петрово 2:9.

B17 Чувствителността и слабостта на 
Месията.

B24 Бог и Месията даряват на праведните и 
на вярващите радост и щастие.

ИСАЯ 29:19 Кротките тоже ще 
умножат радостта си в Господа, И 
сиромасите между човеците ще се 
развеселят в Светия Израилев.

ЛЕВИТ 23:40 И на първия ден да си 
вземете плод от хубави дървета, палмови 
клони, клони от широколистни дървета 
и речни върби, и седем дена да се 
веселите пред Господа вашия Бог.

ВТОРОЗАКОНИЕ 16:11 Да се веселиш 
пред Господа твоя Бог, ти, синът ти, 
дъщеря ти, слугата ти, слугинята ти и 
левитинът, който е отвътре портите ти, и 
чужденецът, сирачето и вдовицата, които 
са всред вас, на мястото, което избере 
Господ твоят Бог, за да настани Името Си 
там.

ПСАЛМИ 5:11 Така ще се веселят всички, 
които се надяват на Тебе; Винаги ще се 
радват, защото Ти им си покровител; 
И ще ликуват в Тебе ония, които любят 
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Твоето име.

ПСАЛМИ 32:11 Веселете се в Господа и 
радвайте се, праведници, И викайте с 
радост всички, които сте с право сърце.

ПСАЛМИ 64:10 Праведният ще се 
развесели в Господа, и ще уповава на 
Него; И ще се хвалят всички, които са с 
право сърце.

ПСАЛМИ 68:3 А праведните нека се 
веселят, нека се радват пред Бога, Да! 
нека тържествуват твърде много.

ПСАЛМИ 107:30 Тогава те се веселят 
защото са утихнали; Така Той ги завежда 
на желаното от тях пристанище.

ПСАЛМИ 118:24 Тоя е денят, който Господ 
е направил; Нека се радваме и се 
развеселим в Него.

ПСАЛМИ 149:2 Нека се весели Израил за 
Създателя си; Нека се радват сионовите 
чада за Царя си,

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 1:4 
Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. 
Царят ме въведе във вътрешните си 
стаи; Ще се радваме и ще се {В изданието 
от 1940 г. “се” липсва.} веселим за тебе, 
Ще спомняме твоята любов повече от 
виното; С право те обичат!

ИСАЯ 9:3 Умножил си народа, 
Увеличил си радостта му; Радват се пред 
Тебе както се радват във време на жетва, 
Както се радват, когато делят користи.

ИСАЯ 25:9 И в оня ден ще рекат: Ето, 
Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни 
спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; Ще се 
възрадваме и развеселим в спасението 
Му.

ЕРЕМИЯ 31:12 И те ще дойдат, и ще 
пеят върху височината на Сион И ще 
се стекат към благата Господни, Към 
житото, виното и дървеното масло, И 
към рожбите на овцете и на говедата; 
И душата им ще бъде като напоявана 
градина, И те няма да изнемощеят вече.

13 Тогава ще се зарадва девицата в хорото, И 
юношите и старите заедно; Защото Аз ще 
обърна жалеенето им в радост, И ще ги 
утеша, и ще ги развеселя подир скръбта 
им.

АВАКУМ 3:18 Пак аз ще се веселя 
в Господа, Ще се радвам в Бога на 
спасението си.

ЗАХАРИЯ 2:10 Пей и радвай се, Сионова 
дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще 
обитавам всред тебе, казва Господ.

МАТЕЙ 5:3 Блажени нищите по дух, 
защото е тяхно небесното царство.

МАТЕЙ 5:5 Блажени кротките, защото 
те ще наследят земята.

МАТЕЙ 11:29 Вземете Моето иго 
върху си, и научете се от Мене; защото 
съм кротък и смирен на сърце; и ще 
намерите покой на душите си.

ЛУКА 1:14 Той ще ти бъде за радост 
и веселие; и мнозина ще се зарадват за 
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неговото рождение.

ЛУКА 2:10 Но ангелът им рече: Не 
бойте се, защото, ето, благовестявам ви 
голяма радост, която ще бъде за всичките 
люде.

ЙОАН 3:29 Младоженецът е, 
който има невестата, а приятелят на 
младоженеца, който стои да го слуша, 
се радва твърде много поради гласа на 
младоженеца; и така, тая моя радост е 
пълна.

ЙОАН 16:22 И вие, прочее, сега сте на 
скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето 
ви ще се зарадва, и радостта ви никой 
няма да ви отнеме.

ЙОАН 20:20 И като рече това, показа 
им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се 
учениците като видяха Господа.

ДЕЯНИЯ 5:41 А те си отидоха от 
синедриона, възрадвани загдето се 
удостоиха да претърпят опозоряване за 
Исусовото име.

ДЕЯНИЯ 13:48 И езичниците, като 
слушаха това, радваха се и славеха 
Божието учение; и повярваха всички, 
които бяха отредени за вечния живот.

ДЕЯНИЯ 13:52 А учениците се изпълниха 
с радост и със Светия Дух.

ФИЛИПЯНИ 2:17 Но макар че 
се принасям аз като възлияние върху 
жертвата и служението на вашата вяра, 
радвам се и с всички вас се радвам.

18 Подобно се радвайте и вие и с мене 
заедно се радвайте.

ФИЛИПЯНИ 4:4 Радвайте се 
всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте 
се.

1 СОЛУНЦИ 3:9 Защото как можем 
достатъчно да благодарим на Бога за 
вас поради всичката радост, с която се 
радваме за вас пред нашия Бог?

1 ПЕТРОВО 4:13 но радвайте се за гдето с 
това вие имате общение в страданията 
на Христа, за да се зарадвате премного и 
когато се яви Неговата слава.

1 ЙОАНОВО 1:4 И това ви пишем, за да 
бъде пълна вашата радост.

Вижте още: Числа 10:10; Второзаконие 12:7,12,18; 
Второзаконие 14:26; Второзаконие 16:14; Второзаконие 

26:11; Второзаконие 27:7; 1 Царе 2:1; 3 Царе 1:39,40; 1 
Летописи 15:16; 2 Летописи 29:30; 2 Летописи 30:23,26; 

Неемия 8:9,11,16; Неемия 12:43,44; Естир 9:22; Псалми 2:11; 
Псалми 9:2,14; Псалми 13:5; Псалми 14:7; Псалми 16:9,11; 
Псалми 28:7; Псалми 31:7; Псалми 32:7; Псалми 33:1,3,21; 
Псалми 34:2; Псалми 35:9,27; Псалми 40:16; Псалми 43:4; 
Псалми 45:8,15; Псалми 48:11; Псалми 51:8,12,14; Псалми 

53:6; Псалми 59:16; Псалми 63:5,7,11; Псалми 66:6; Псалми 
67:4; Псалми 69:32; Псалми 70:4; Псалми 81:1; Псалми 

89:16; Псалми 90:14,15; Псалми 92:4; Псалми 95:1; Псалми 
96:11,12; Псалми 97:1,8,11,12; Псалми 98:4; Псалми 100:2; 
Псалми 104:34; Псалми 105:3,43; Псалми 106:5; Псалми 

107:42; Псалми 119:14,62,74,111; Псалми 122:1; Псалми 126:3; 
Псалми 149:5; Притчи 10:28; Притчи 15:15; Исая 9:3; Исая 

12:3,6; Исая 24:14; Исая 30:29; Исая 35:1,2,10; Исая 41:16; 
Исая 44:23; Исая 51:5,13; Исая 54:1; Исая 55:12; Исая 56:7; 
Исая 60:15; Исая 61:3,7,10; Исая 62:5; Исая 65:18,19; Исая 

66:2,10,14; Еремия 15:16; Еремия 33:9,11; Еремия 49:25; Йоил 
2:21,23; Софония 3:14,17; Захария 8:19; Захария 9:9; Захария 

10:7; Матей 2:10; Матей 5:12; Матей 13:44; Лука 1:47,58; 
Лука 6:23; Лука 10:17,20; Лука 15:7,23,32; Лука 19:6,37; Лука 

24:41,52; Йоан 4:36; Йоан 8:56; Йоан 14:28; Йоан 15:11; Йоан 
16:20,24; Йоан 17:13; Деяния 2:26,28,46,47; Деяния 8:8,39; 
Деяния 11:23; Деяния 14:17; Деяния 15:3,31; Деяния 16:34; 
Деяния 20:24; Римляни 12:12,15; Римляни 14:17; Римляни 

15:10,13; 1 Коринтяни 12:26; 2 Коринтяни 1:24; 2 Коринтяни 
2:3; 2 Коринтяни 7:4; 2 Коринтяни 8:2; Галатяни 5:22; 

Филипяни 1:4,18,25; Филипяни 2:2,29; Филипяни 3:1; 
Филипяни 4:1; Колосяни 1:11; 1 Солунци 1:6; 1 Солунци 2:20; 
1 Солунци 3:9; 2 Тимотей 1:4; Евреи 10:34; 1 Петрово 1:6,8; 

Йоан 1:12,4; Откровение 14:3; Откровение 19:7.

ИСАЯ



220

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 29:22 Затова Господ, Който 
е изкупил Авраама, така казва за 
Якововия дом; Яков няма вече да се 
посрами, Нито лицето му вече ще 
побледнее;

23 Но когато той - ще каже, чадата му - 
видят делото на ръцете Ми всред себе 
си, Те ще осветят името Ми; Да! ще 
осветят Светия Яковов, И ще се боят 
от Бога Израилев.

24 Също и ония, които са заблудили 
духом, ще се вразумят, И които са 
роптаели, ще приемат поука,

ДЕЯНИЯ 2:37 Като чуха това, те, 
ужилени в сърцата си, рекоха на Петра 
и на другите апостоли: Какво да сторим, 
братя?

ЕФЕСЯНИ 2:10 Защото сме Негово 
творение създадени в Христа Исуса 
за добри дела, в които Бог отнапред е 
наредил да ходим.

1 ТИМОТЕЙ 1:13 при все, че бях изпърво 
хулител, гонител и пакостник. Но 
придобих милост, понеже, като невеж, 
сторих това в неверие;

Вижте още: #1; #2; #4; Исая 5:16; Исая 8:13; Матей 5:9; 
Лука 15:17-19; Йоан 6:45; 2 Коринтяни 4:2-6; Галатяни 

5:22,23; 1 Петрово 2:9.

D09 Месията ще бъде Спасителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 30:18 По тая причина Господ 
ще чака за да се смили за вас, И по 
тая причина ще се превъзнесе за 
да ви пожали; Защото Господ е Бог 
правосъден; Блажени всички, които 
Го чакат.

19 О люде, които живеете, в Сион, в 
Ерусалим, Вие няма да плачете вече; 
Той наистина ще се смили за тебе при 
гласа на вопъла ти; Когато го чуе ще 
ти отговори.

20 И ако Господ и да ви даде Хляб на 
скръб и вода на утеснение, Пак 
учителите ти няма да бъдат скрити 
вече, Но очите ти ще гледат учителите 
ти;

ИСАЯ 30:21-25 
ИСАЯ 30:26 При това, светлината 

на луната ще бъде като светлината 
на слънцето, И светлината на 
слънцето ще бъде седмократна - като 
светлината на седем дни, В деня, 
когато Господ превързва струпея 
на людете Си, И изцелява раната от 
удара им.

ИСАЯ 30:27-28 
ИСАЯ 30:29 У вас ще има песен както 

в нощта на тържествен празник, 
И сърдечна веселба както, когато 
тръгват със свирки, За да отидат при 
канарата Израилева, в Господния 
хълм.

ИСАЯ 30:30-33

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
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закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕВРЕИ 8:10 Защото, ето заветът, който 
ще направя с Израилевия дом След ония 
дни, казва Господ: Ще положа законите 
Си в ума им И ще ги напиша в сърцата 
им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат 
мои люде;

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #5.

E08 Правдата на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 32:1 Ето, един цар ще царува 
с правда, И началници ще управляват 
с правосъдие;

2 И всеки човек от тях ще бъде като 
заслон от вятър И като прибежище 
от буря, Като водни потоци на сухо 
място, Като сянка от голяма канара в 
изтощена земя.

ИСАЯ 32:3,4

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, Отец на 
вечността, Княз на мира.

7 Управлението Му и мирът непрестанно 
ще се увеличават На Давидовия престол 
и на неговото царство, За да го утвърди 
и поддържа, Чрез правосъдие и чрез 
правда, от сега и до века. Ревността на 
Господа на Силите ще извърши това.

МАТЕЙ 5:6 Блажени които гладуват 
и жадуват за правдата, защото те ще се 
наситят.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

ЙОАН 4:14 а който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, ще 
стане в него извор на вода, която извира 
за вечен живот.

Вижте още: #1; #2; Исая 7:14; Михей 5:4,5.

G04 Месията ще излее Духа Си.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 32:15 Докато Духът се излее 
на нас от свише, И пустинята стане 
плодородно поле, И плодородното 
поле се счете като лес.

16 Тогава правосъдие ще се засели в 
пустинята, И правда ще обитава в 
плодородното поле.

17 Правдата ще издействува мир; И 
сетнината на правдата ще бъде покой 
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и увереност до века.
18 И Моите люде ще обитават в мирно 

заселище, В утвърдени жилища, и в 
тихи успокоителни места.

ИСАЯ 44:3 Защото ще изливам вода 
на жадната земя, И реки на сухата почва; 
Ще изливам Духа Си на потомството ти, 
И благословението Си на рожбите ти;

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

39 А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.

ДЕЯНИЯ 2:17 “И в последните дни, 
казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка 
твар; И синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, Юношите ви ще виждат 
видения, И старците ви ще сънуват 
сънища;

18 Още и на слугите Си и на слугините Си 
ще изливам от Духа Си. В ония дни ще 
пророкуват.

ДЕЯНИЯ 2:33 И тъй, като се възвиси 
до Божията десница, и взе от Отца 
обещания Свети Дух, Той изля това, 
което виждате и чувате.

ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,

2 КОРИНТЯНИ 3:8 как не ще бъде 
служението на духа с по-голяма слава?

ТИТ 3:5 Той ни спаси не чрез праведни 
дела, които ние сме сторили, но по 
Своята милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

6 когото изля изобилно върху нас чрез 
Исуса Христа, нашия Спасител,

Вижте още: #1; #2; #5; Притчи 1:23; Псалми 104:30; Лука 
24:49.

B18 Святостта, красотата и славата на 
Месията.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
     
ИСАЯ 33:17 Очите ти ще видят 

царя в красотата му, Ще видят 
широкоразпространена земя.

ИСАЯ 33:18-19
ИСАЯ 33:20 Погледни на Сион, 

града на празниците ни; Очите ти ще 
видят Ерусалим безмълвно заселище, 
Шатър, който няма да се мести, Чиито 
колове никога не ще бъдат извадени, 
И нито едно от въжетата му скъсано.

21 Но там Господ ще бъде с нас във 
величието Си, Като място на широки 
реки и потоци, Гдето няма да 
върви ладия с весла, Нито ще мине 
великолепен кораб.

22 Защото Господ е наш съдия, Господ е 
наш законодател, Господ е наш цар, 
Той ще ни спаси.

23 Въжетата ти ослабнаха, Не можеха 
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да крепят мачтата ти, Не можеха 
да разпрострат платната; И тогава 
големи користи се разделиха, 
Хромите разграбиха плячката.

24 И жителят няма да рече: Болен съм; 
На людете, които живеят в него, ще се 
прости беззаконието им.

ЕРЕМИЯ 31:33 Но ето заветът, Който ще 
направя с Израилевия дом След ония 
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 Мои люде;

МАТЕЙ 17:2 И преобрази се пред 
тях; лицето Му светна като слънцето, 
а дрехите Му станаха бели като 
светлината.

МАТЕЙ 21:5 “Речете на Сионовата 
дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, 
Кротък и възседнал на осел И на осле, 
рожба на ослица”.

ЛУКА 1:33 Ще царува над Якововия 
дом до века; и царството Му не ще има 
край.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

ЙОАН 17:24 Отче, желая гдето съм Аз, 
да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: 
Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята 
слава, която си Ми дал; защото си Ме 
възлюбил преди създанието на света.

ЙОАН 18:37 Затова Пилат Му каза: 
Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти 
право казваш, защото Аз съм цар. Аз за 
това се родих, и за това дойдох на света, 
да свидетелствувам за истината. Всеки, 
който е от истината, слуша Моя глас.

ДЕЯНИЯ 10:42 И заръча ни да 
проповядваме на людете и да 
свидетелствуваме, че Той е определеният 
от Бога Съдия на живите и мъртвите.

1 КОРИНТЯНИ 15:24 Тогава ще бъде 
краят, когато ще предаде царството на 
Бога и Отца, след като унищожи всяко 
началство и всяка власт и сила.

25 Защото Той трябва да царува, докато 
положи всички врагове под нозете Си.

1 ТИМОТЕЙ 6:13 Заръчвам ти 
пред Бога, Който оживява всичко и пред 
Христа Исуса, Който пред Понтийския 
Пилат засвидетелствува с добрата 
изповед,

14 да пазиш тая заповед чисто и безукорно 
до явлението на нашия Господ Исус 
Христос,

15 което своевременно ще бъде открито 
от блажения и единствен Властител, 
Цар на царствуващите и Господ на 
господствуващите,

1 ЙОАНОВО 3:2 Възлюбени, сега сме 
Божии чада, и още не е станало явно 
какво ще бъдем; но знаем, че когато 
стане явно, ще бъдем подобни Нему, 
защото ще Го видим както е.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
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на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:3 И пееха песента 
на Божия слуга Моисея и песента на 
Агнето, казвайки: Велики и чудесни са 
Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пътища, 
Царю на вековете.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #1; #2; #5; #6; #7; Псалми 45:2; Песен на 
песните 5:10; Исая 32:1,2; Захария 9:17.

E05 Чудесата на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 35:1 Пустото и безводното 
място ще се развеселят, И пустинята 
ще се възрадва и ще цъфне като крем.

2 Ще цъфти изобилно, и ще се 
развесели дори с радост и песни; 
Ще се даде на нея славата на Ливан, 
Превъзходството на Кармил и 
Сарод; Те ще видят славата Господна, 
Величието на нашия Бог.

3 Укрепете немощните ръце, И 
утвърдете ослабналите колена.

4 Кажете на ония, които са с уплашено 

сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето 
вашият Бог! Възмездието ще дойде с 
Божие въздаяние: Той ще дойде и ще 
ви избави.

5 Тогава очите на слепите ще се 
отворят, И ушите на глухите ще се 
отпушат,

6 Тогава куцият ще скача като елен, 
И езикът на немия ще пее; Защото в 
пустата земя ще избликнат води, И 
потоци в пустинята.

7 Нажеженият пясък ще стане езеро, 
И жадната земя водни извори; В 
заселището, гдето лежаха чакалите, 
Ще има зеленина с тръстика и рогоз.

8 И там ще има друм и път, Който ще се 
нарече път на светостта; Нечистият 
няма да мине през него, но ще бъде 
само за тях; Пътниците - даже и 
глупавите - няма да се заблуждават по 
него.

9 Лъв не ще има там, Нито ще се качи 
по него хищен звяр; Такъв не ще се 
намери там; Но изкупените ще ходят 
по него.

10 Изкупените от Господа ще се върнат, 
И ще дойдат с възклицание в Сион; 
Вечно веселие ще бъде на главата им; 
Ще придобият радост и веселие; А 
скръб и въздишане ще побягнат.

МАТЕЙ 11:4 Исус в отговор им рече: 
Идете, съобщете на Иоана това, което 
чувате и виждате:

5 Слепи проглеждат, куци прохождат, 
прокажени се очистват и глухи 
прочуват; мъртви биват възкресявани, 
и на сиромасите се проповядва 
благовестието.

6 И блажен оня, който не се съблазнява в 
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Мене.

МАТЕЙ 12:22 Тогава доведоха при Него 
един хванат от бяс, сляп и ням; и го 
изцели, тъй щото немият и проговори и 
прогледа.

23 И всичките множества се смаяха и 
думаха: Да не би Този да е Давидовият 
син?

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ЙОАН 9:39 И Исус рече: За съдба 
дойдох Аз на тоя свят, за да виждат 
невиждащите, а виждащите да ослепеят.

ЙОАН 10:28 И Аз им давам вечен 
живот; и те никога няма да загинат, и 
никой няма да ги грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

30 Аз и Отец едно сме.

ЙОАН 14:6 Исус му казва: Аз съм 
пътят, и истината, и животът; никой не 
дохожда при Отца, освен чрез Мене.

ОТКРОВЕНИЕ 21:4 Той ще обърше 
всяка сълза от очите им, и смърт не ще 
има вече; нито ще има вече жалеене, ни 
плач, ни болка; първото премина.

ОТКРОВЕНИЕ 22:14 Блажени, които 
изперат дрехите си, за да имат право 

да дойдат при дървото на живота, и да 
влязат през портите на града.

Вижте още: #1; #2; #5; #7; Псалми 146:8; Исая 29:18; Исая 
32:3,4; Исая 42:7,16; Исая 43:8; Исая 44:3,4; Матей 9:27-33; 
Матей 15:29-31; Матей 20:30-34; Матей 21:14; Марко 7:32-
35; Марко 8:22-25; Йоан 4:14; Йоан 5:2-9; Йоан 7:38; Йоан 

9:1-7; Деяния 9:17,18; Деяния 14:8-10; Деяния 26:18.

C02 Предшественикът на Месията e обявен.
E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 40:1 Утешавайте, утешавайте 
людете Ми, Казва вашият Бог.

2 Говорете по сърцето на Ерусалим, 
и извикайте към него, Че времето 
на воюването му се изпълни, Че 
беззаконието му се прости; Защото 
взе от ръката Господна Двойно 
наказание за всичките си грехове.

3 Глас на един който вика: Пригответе в 
пустинята пътя за Господа, Направете 
в безводното място прав друм за 
нашия Бог.

4 Всяка долина ще се издигне, И всяка 
планина и хълм ще се сниши; Кривите 
места ще станат прави, И неравните 
места поле;

5 И славата Господна ще се яви, И всяка 
твар купно ще я види; Защото устата 
Господни изговориха това.

МАТЕЙ 3:1 В ония дни дойде Иоан 
Кръстител и проповядваше в Юдейската 
пустиня, като казваше:

2 Покайте се понеже наближи небесното 
царство.

3 Защото този беше, за когото се е 
говорило чрез пророк Исаия, който 
казва: “Глас на един, който вика в 
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пустинята: Пригответе пътя на Господа, 
Прави направете пътеките за Него”.

МАРКО 1:1 Началото на 
благовестието на Исуса Христа Божий 
Син;

2 както е писано в книгата на пророк 
Исаия: - “Ето, Аз изпращам пред лицето 
Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя 
път;

3 Глас на един, който вика в пустинята: 
Пригответе пътя за Господа, Прави 
направете пътеките за Него”.

4 Иоан дойде, който кръщаваше в 
пустинята, и проповядваше кръщение на 
покаяние за опрощаване на греховете.

ЛУКА 1:52 Свали владетели от 
престолите им. И въздигна смирени.

53 Гладните напълни с блага. А богатите 
отпрати празни.

ЛУКА 3:2 при първосвещенството 
на Анна Каиафа, Божието слово дойде до 
Иоана, Захариевия син, в пустинята.

3 И той отиваше по цялата страна около 
Иордан и проповядваше кръщение на 
покаяние за прощаване на греховете,

4 както е писано в книгата с думите на 
пророк Исаия: - “Глас на един, който 
вика в пустинята: Пригответе пътя за 
Господа, Прави направете пътеките Му.

5 Всяка долина ще се напълни, И всяка 
планина и хълм ще се сниши; Кривите 
пътеки ще станат прави. И неравните 
места гладки пътища;

6 И всяка твар ще види Божието спасение”.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 

славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

2 КОРИНТЯНИ 3:18 А ние всички, с 
открито лице, като в огледало, гледайки 
Господната слава, се преобразяваме в 
същия образ, от слава в слава, както от 
Духа Господен.

ЕВРЕИ 1:3 Който, бидейки сияние на 
Неговата слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

ОТКРОВЕНИЕ 21:23 И градът нямаше 
нужда от слънце, нито от луна да го 
осветява, защото Божията слава го 
осветяваше, и неговото светило е Агнето.

Вижте още: #1; #2; #5; #7; Исая 42:11-16; Исая 57:15-19; 
Езекиил 17:24; Осия 2:15; Лука 18:14; 2 Коринтяни 1:4; 1 

Солунци 4:15-18.

B06 Месията е добрият Пастир.
B07 Всемогъществото на Месията.
B16 Силата и мощта на Месията.
E22 Трудът на Месията ще бъде 

благословен.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 40:9 Ти, който носиш благи 
вести на Сион, Изкачи се на високата 
планина; Ти, който носиш благи вести 
на Ерусалим, Издигни силно гласа 
си; Издигни го, не бой се, Кажи на 
Юдовите градове: Ето вашият Бог!

10 Ето, Господ Иеова ще дойде със 
сила, И мишцата Му ще владее за 
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него; Ето, наградата Му е с него, И 
въздаянието Му пред него.

11 Той ще пасе стадото Си като овчар, 
Ще събере агнетата с мишцата Си, 
Ще ги носи в пазухата Си, И ще води 
полека доещите.

ИСАЯ 62:11 Ето, Господ прогласи до 
краищата на земята, като каза: Речете 
на сионовата дъщеря: Ето, Спасителят 
ти иде; Ето наградата Му е с Него, И 
въздаянието Му пред Него.

ЕЗЕКИИЛ 34:23 И ще поставя над тях един 
пастир, слугата Си Давида, който ще ги 
пасе; той ще ги пасе, и той ще им бъде 
пастир.

24 Аз Господ ще им бъда Бог, и слугата 
Ми Давид княз между тях; Аз Господ 
изговорих това.

МИХЕЙ 4:1 А в послешните дни 
Хълмът на дома Господен Ще се утвърди 
по-високо от всичките хълмове, И ще се 
издигне над бърдата, И племена ще се 
стекат на него.

2 И много народи ще отидат и ще рекат: 
Дойдете да възлезем на хълма Господен, 
В дома на Якововия Бог; Той ще ни 
научи на пътищата Си, И ние ще ходим 
в пътеките Му; Защото от Сион ще 
излезе поуката, И словото Господно от 
Ерусалим.

МАТЕЙ 9:36 А когато видя 
множествата, смили се за тях, защото 
бяха отрудени и пръснати като овце, 
които нямат пастир.

ЙОАН 10:11 Аз съм добрият пастир; 

добрият пастир живота си дава за овцете.
12 Който е наемник, а не овчар, и не е 

стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, 
и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги 
разграбва и разпръсва.

13 Той бяга защото е наемник, и не го е 
грижа за овцете.

14 Аз съм добрият пастир, и познавам 
Моите, и Моите Мене познават,

15 също както Отец познава Мене, и Аз 
познавам Отца; и Аз давам живота Си за 
овцете.

16 И други овце имам, които не са от тая 
кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят 
гласа Ми; и ще станат едно стадо с един 
пастир.

РИМЛЯНИ 10:18 Но казвам: те 
не са ли чули? Наистина, чули са: - “По 
цялата земя е излязъл гласът им, И 
думите им до краищата на вселената”.

ЕФЕСЯНИ 1:20 с която подействува в 
Христа, когато Го възкреси от мъртвите и 
Го тури да седне от дясната Си страна на 
небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и 
власт, сила и господство, и всяко име, с 
което се именуват, не само в тоя свят, но 
и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му, и 
постави Го да бъде глава над всичко за 
църквата,

23 която е Негово тяло, изпълнено с 
пълнотата на Този, Който изпълнява 
всичко във всички.

ЕВРЕИ 2:14 И тъй, понеже децата са 
същества от общата плът и кръв то и Той, 
подобно на тях, взе участие в същото, за 

ИСАЯ



228

да унищожи чрез смъртта този, който 
има властта, сиреч, дявола,

15 и да избави всички ония, които, поради 
страха от смъртта, през целия си живот 
са били подчинени на робство.

1 ПЕТРОВО 5:4 И когато се яви 
Пастиреначалникът, ще получите венеца 
на славата, който не повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 7:17 защото Агнето, 
Което е пред средата на престола, ще им 
бъде пастир и ще ги заведе при извори 
с текущи води; и Бог ще обърше всяка 
сълза от очите им.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 23:1; Псалми 78:71,72; 
Псалми 80:1; Исая 9:6,7; Исая 41:27; Исая 49:9,10; Исая 
52:7; Йоан 12:13-15; Деяния 2:7-11; Евреи 13:20; 1 Петрово 

2:25.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 41:8 Но ти, Израилю, 
служителю Мой, Якове, когото Аз 
избрах, Потомството на приятеля 
Мой Авраама,

9 Ти, когото взех от краищата на земята, 
И повиках от най-далечните й страни, 
И ти рекох: Ти си Мой служител, Аз те 
избрах, и не те отхвърлих,

10 Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се 
ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще 
те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще 
те подпра с праведната Си десница,

ИСАЯ 41:11-13

ИСАЯ 41:14 Не бой се червею Якове, 
и вие, малцината Израилеви; Аз 
ще ти помагам, казва Господ, Твоят 
изкупител, Светият Израилев.

15 Ето, Аз ще те направя на нова остра 
назъбена диканя; Ще вършееш 
планините и ще ги стриеш, И ще 
обърнеш хълмовете на дребна плява;

16 Ще ги отвееш, и вятърът ще ги отнесе, 
И вихрушката ще ги разпръсне; А 
ти ще се зарадваш в Господа, Ще се 
похвалиш в Светия Израилев.

17 Когато сиромасите и немотните 
потърсят вода, А няма, и езикът им 
съхне от жажда, Аз Господ ще ги 
послушам, Аз Израилевият Бог няма 
да ги оставя.

18 Ще отворя реки на голите височини, 
И извори всред долините; Ще обърна 
пустинята на водни езера, И сухата 
земя на водни извори.

19 В пустинята ще насадя кедър, 
ситим, Митра и маслено дърво; В 
ненаселената земя ще поставя наедно 
елха, Явор и кипарис,

20 За да видят и да знаят, Да разсъдят 
и да разберат всички, Че ръката 
Господна е направила това, И Светият 
Израилев го е създал.

ИСАЯ 10:17 Светлината на Израиля 
ще бъде за огън, И Светият Негов за 
пламък; И ще изгори и пояде тръните му 
И глоговете му в един ден;

ИСАЯ 10:20 И в оня ден останалите от 
Израиля и избавените от Якововия дом 
Няма вече да се облягат на този, който 
ги порази, Но ще се облягат с истина на 
Господа, Светия Израилев.
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ИСАЯ 43:15 Аз съм Господ, Светият 
ваш, Творецът Израилев, ваш Цар.

ИСАЯ 47:4 Името на нашия 
Изкупител е Господ на Силите. Светият 
Израилев.

ИСАЯ 49:7 Така казва Господ. 
Изкупителят на Израиля, и Светият 
негов, На онзи, когото човек презира, 
На онзи, от когото се гнуси народът, На 
слуга на владетелите: Царе ще видят и ще 
станат, - Князе, и ще се поклонят, Заради 
Господа, Който е верен, Заради Светият 
Израилев, Който те избра.

МАРКО 1:24 [Остави ни!] Какво имаш 
Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си 
дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой 
си, Светий Божий.

ЙОАН 4:14 а който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, ще 
стане в него извор на вода, която извира 
за вечен живот.

ЙОАН 6:35 Исус им рече: Аз съм 
хлябът на живота; който дойде при Мене 
никак няма да огладнее, и който вярва в 
Мене никак няма да ожаднее.

ОТКРОВЕНИЕ 3:7 До ангела на 
филаделфийската църква пиши: Това 
казва Светият, истинският, у Когото е 
Давидовият ключ; който отваря, и никой 
няма да затваря; и затваря, и никой не 
отваря.

ОТКРОВЕНИЕ 7:16 Няма да 

огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, 
нито ще ги удари слънцето, нито някой 
пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 
ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Исая 17:7,13; Исая 21:10.

E02 Мястото на служението на Месията.

ИСАЯ 41:25 Издигнах едного от 
север, и той е дошъл, - От изгрева на 
слънцето едного, който призовава 
Моето име; И ще нагази първенците 
като кал, Както грънчарят тъпче 
глината.

ИСАЯ 9:1 Но на измъчената земя 
не ще има мрак Както в предишните 
времена, Когато Той унижи земята 
Завулон и земята Нефталим; Но в 
послешните времена ще я направи 
славна- Нея, която по пътя към езерото 
{Т.е., Галилейското. Еврейски: Морето.}, 
оттатък Иордан, Галилея на народите.

МАТЕЙ 4:13 И като напусна Назарет, 
дойде и се настани в Капернаум 
край езерото {Гръцки: Морето. Така 
и навсякъде в това евангелие.}, в 
Завулоновите и Нефталимовите предели;
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14 за да се сбъдне реченото чрез пророк 
Исаия, който казва: -

15 “Завулоновата земя и Нефталимовата 
земя, Край езерото, отвъд Иордан, 
Езическа Галилея;

E15 Месията ще донесе радостни новини.

ИСАЯ 41:26 Кой е изявил това 
от начало, за да знаем, И от преди 
време та да речем: Той има право? 
Напротив, няма някой да го е изявил, 
няма някой да го е казал, Няма някой 
да е чул думите ви.

27 Пръв Аз рекох на Сиона: Ето 
ги! ето ги! И дадох на Ерусалим 
благовестител.

ИСАЯ 61:1 Духът на Господа Иеова 
е на мене; Защото Господ ме е помазал 
да благовествувам на кротките, Пратил 
ме е да превържа сърцесъкрушените, Да 
проглася освобождение на пленниците, 
И отваряне затвора на вързаните;

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 2:10 Но ангелът им рече: Не 
бойте се, защото, ето, благовестявам ви 

голяма радост, която ще бъде за всичките 
люде.

11 Защото днес ви се роди в Давидовия град 
Спасител, Който е Христос Господ.

РИМЛЯНИ 10:15 И как ще 
проповядват, ако не бъдат пратени? 
Както е писано: - “Колко са прекрасни 
Нозете на тия, които благовествуват 
доброто!”

ОТКРОВЕНИЕ 2:8 До ангела на 
смирненската църква пиши: Това казва 
първият и последният, Който стана 
мъртъв и оживя.

Вижте още: Исая 40:9; Исая 43:9,10; Исая 44:6,7; Исая 
48:12; Исая 52:9.

B05 Месията е изпълнен със Святия Дух.
E13 Бог одобрява служението на Месията.

ИСАЯ 42:1 Ето Моят служител, 
когото подкрепявам, Моят 
избраник, в когото благоволи 
душата Ми; Турих Духа Си на него; 
Той ще постави правосъдие за 
народите.

МАТЕЙ 3:16 И като се кръсти, Исус 
веднага излезе от водата; и, ето, отвориха 
Му се небесата, и видя Божият Дух, че 
слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17 и ето глас от небесата, който казваше: 
Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е 
Моето благоволение.

МАТЕЙ 12:16 И заръча им да Го не 
разгласяват;
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17 за да се сбъдне реченото чрез пророк 
Исаия, който казва:

18 “Ето Моят служител, Когото 
избрах, Моят възлюбен, в Когото е 
благоволението на душата Ми; Ще 
положа Духа Си на Него, И Той ще 
възвести съдба на народите.

МАТЕЙ 17:5 А когато той още 
говореше, ето, светъл облак ги засени; 
и ето из облака глас, който каза: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение, Него слушайте.

ЙОАН 3:34 Защото Тоя, Когото Бог е 
пратил, говори Божиите думи; понеже 
Той не Му дава Духа с мярка.

ЕФЕСЯНИ 1:4 както ни е избрал в Него 
преди създанието на света, за да бъдем 
свети и без недостатък пред Него в 
любов;

ФИЛИПЯНИ 2:7 но се отказа от 
всичко, като взе на Себе Си образ на 
слуга и стана подобен на човеците;

Вижте още: Псалми 89:19,20; Исая 11:2-5; Исая 43:10; 
Исая 49:3-8; Исая 50:4-9; Исая 52:13; Исая 61:1; Малахия 

1:11; Марко 1:10,11; Лука 3:22; Йоан 1:32-34; Йоан 6:27; 
Деяния 9:15; Деяния 10:38; Деяния 11:18; Деяния 26:17,18,28; 

Римляни 15:8-16; Ефесяни 3:8; Колосяни 1:13; 2 Петрово 
1:17.

B10 Смирението и бедността на Месията.
E10 Месията ще бъде и Месия за 

Езичниците.
E12 Месията изпълнява Божия закон.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 42:2 Няма да извика, нито 
ще издигне високо гласа си, Нито ще 
го направи да се чуе навън.

3 Смазана тръстика няма да пречупи, 
И замъждял фитил няма да угаси; 
Ще постави правосъдие според 
истината.

4 Няма да ослабне нито да се съкруши 
Догдето установи правосъдие на 
земята; И островите ще очакват 
неговата поука.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

29 Вземете Моето иго върху си, и научете се 
от Мене; защото съм кротък и смирен на 
сърце; и ще намерите покой на душите 
си.

30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме 
е леко.

МАТЕЙ 12:19 Няма да се скара, нито да 
извика, Нито ще чуе някой гласа Му по 
площадите;

20 Смазана тръстика няма да пречупи, И 
замъждял фитил няма да угаси, Докато 
изведе правосъдието към победа.

21 И в Неговото име народите ще се 
надяват”.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.
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5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

ЕВРЕИ 2:17 Затова трябваше да се 
оприличи във всичко на братята Си, за да 
бъде милостив и верен първосвещеник 
в отношение към Бога, за да извърши 
умилостивение за греховете на людете.

18 Понеже в това дето и сам Той пострада 
като изкушен, може и на изкушаваните 
да помага.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

3 Защото размислете за Този, Който 
издържа от грешните такова 
противоречие против Себе Си, та да ви 
не дотегва и да не ставате малодушни,

1 ПЕТРОВО 2:22 Който грях не е сторил, 
нито се е намерило лукавщина в устата 
Му;

23 Който бидейки охулван, хула не 
отвръщаше; като страдаше, не 
заплашваше; но предаваше делото Си на 
Този, Който съди справедливо;

Вижте още: #1; #4; Псалми 147:3; Исая 53:2-12; Исая 57:15; 
Исая 61:1-3; Исая 66:2; Еремия 31:25; Езекиил 34:16; Матей 

18:11-14.

B21 Месията е Светлината.
E01 Служението на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 42:6 Аз Господ те призовах в 
правда, И като хвана ръката ти ще 
те пазя, И ще те поставя за завет на 
людете, За светлина на народите,

7 За да отвориш очите на слепите, 
Да извадиш запрените от затвор, И 
седящите в мрак из тъмницата.

16 Ще доведа слепите през път, който не 
са знаели, Ще ги водя в пътеки, които 
им са били непознати; Ще обърна 
тъмнината в светлина пред тях, И 
неравните места ще направя равни. 
Това ще сторя, и няма да ги оставя.

ИСАЯ 29:18 И в оня ден глухите ще 
чуят думи като се четат из книга, И очите 
на слепите ще прогледат из мрака и 
тъмнината.

МАТЕЙ 11:5 Слепи проглеждат, куци 
прохождат, прокажени се очистват 
и глухи прочуват; мъртви биват 
възкресявани, и на сиромасите се 
проповядва благовестието.

ЛУКА 2:28 той Го взе на ръцете си и 
благослови Бога, като каза: -

29 Сега, Владико, отпущаш слугата Си в 
мир. Според думата Си;

30 Защото видяха очите ми спасението,
31 Което си приготвил пред всички люде;
32 Светлина да просвещава народите, И 

слава на Твоите люде Израил.

ЛУКА 3:5 Всяка долина ще се 
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напълни, И всяка планина и хълм ще се 
сниши; Кривите пътеки ще станат прави. 
И неравните места гладки пътища;

ЛУКА 4:17 И подадоха Му книгата 
на пророк Исаия; и Той, като отвори 
книгата, намери мястото дето бе писано: 
-

18 “Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е 
помазал да благовестявам на сиромасите; 
Прати Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

20 И като затвори книгата, върна я на 
служителя и седна; а очите на всички в 
синагогата бяха впити в Него.

21 И почна да им казва: Днес се изпълни 
това писание във вашите уши.

ЛУКА 24:45 Тогава им отвори ума, за 
да разберат писанията.

ЙОАН 9:39 И Исус рече: За съдба 
дойдох Аз на тоя свят, за да виждат 
невиждащите, а виждащите да ослепеят.

ДЕЯНИЯ 13:46 Но Павел и Варнава 
говореха дързостно и рекоха: Нужно 
беше да се възвести първо на вас 
Божието учение; но понеже го 
отхвърляте и считате себе си недостойни 
за вечния живот, ето обръщаме се към 
езичниците.

47 Защото така ни заповяда Господ, 
казвайки: “Поставих Те за светлина на 
народите, За да бъдеш за спасение до 
края на земята”

ДЕЯНИЯ 26:18 да им отвориш очите, та 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 Понеже Бог, 
Който е казал на светлината да изгрее 
из тъмнината, Той е, Който е огрял в 
сърцата ни, за да се просвети света с 
познаването на Божията слава в лицето 
Исус Христово.

ОТКРОВЕНИЕ 3:18 то съветвам те да 
купиш от Мене злато, пречистено с огън, 
за да се обогатиш, и бели дрехи, за да 
се облечеш, та да се не яви срамотата на 
твоята голота, и колурий, за да помажеш 
очите си, та да виждаш.

Вижте още: #1; #2; Псалми 107:10-16; Псалми 146:7,8; Исая 
9:2; Исая 29:18; Исая 32:3; Исая 35:5,8; Исая 40:4; Исая 
42:1; Исая 45:13; Исая 48:17; Исая 49:6,8,9; Исая 51:4,5; 

Исая 60:1-3; Исая 61:1; Еремия 31:8; Еремия 32:39,41; Лука 
1:69-72,78,79; Йоан 8:12; Деяния 26:23; Римляни 3:25,26; 

Римляни 15:8,9; Галатяни 3:15-17; Ефесяни 1:17,18; Ефесяни 
5:8; 2 Тимотей 2:26; Евреи 1:8,9; Евреи 8:6; Евреи 9:15; 

Евреи 12:24; Евреи 13:5,20; 1 Петрово 2:9.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
B18 Святостта, красотата и славата на 

Месията.

ИСАЯ 42:21 Господ благоволи заради 
правдата Си Да възвеличи учението и 
да го направи почитаемо.

МАТЕЙ 3:17 и ето глас от небесата, 
който казваше: Този е възлюбеният Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение.
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МАТЕЙ 5:17 Да не мислите, че съм 
дошъл да разруша закона или пророците; 
не съм дошъл да разруша но да изпълня.

ЙОАН 8:29 И Този, Който ме е пратил, 
с Мене е; не Ме е оставил сам, Аз върша 
всякога онова, което е Нему угодно.

ЙОАН 13:31 А когато излезе, Исус 
казва: Сега се прослави Човешкият Син, 
и Бог се прослави в Него;

ЙОАН 15:10 Ако пазите Моите 
заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, 
както и Аз опазих заповедите на Отца Си 
и пребъдвам в Неговата любов.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

РИМЛЯНИ 10:4 Понеже Христос 
изпълнява целта на закона, да се 
оправдае всеки, който вярва.

Вижте още: Псалми 40:8; Матей 5:18-20; Матей 17:5; 
Римляни 3:26,31; Римляни 7:12; Римляни 8:3; Галатяни 

3:13,21; Галатяни 5:22,23; Филипяни 3:9; Евреи 8:10.

B01 Месията е Божият Син.
D09 Месията ще бъде Спасителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
H11 Месията ще бъде прославен.

ИСАЯ 43:1 А сега, така казва Господ 
Творецът ти, Якове, И Създателят 
ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те 
изкупих, Призовах те по име; Мой си 
ти.

2 Когато минаваш през водите, с тебе 
ще бъда, И през реките, те не ще те 
потопят; Когато ходиш през огъня, ти 
няма да се изгориш, И пламъкът не ще 
те опали.

ИСАЯ 43:3-4
ИСАЯ 43:5 Не бой се, защото 

Аз съм с тебе; От изток ще доведа 
потомството ти, И от запад ще те 
събера;

6 Ще река на севера: Възвърни, И на 
юга: Не задържай; Доведи синовете 
Ми от далеч, И дъщерите Ми от 
земния край, -

7 Всички, които се наричат с Моето 
име, Които сътворих за славата Си; 
Аз създадох всеки от тях, да! Аз го 
направих.

ИСАЯ 43:8-9
ИСАЯ 43:10 Вие сте Мои свидетели, 

казва Господ, И служителят Ми, 
когото избрах, За да Ме познаете и 
да повярвате в Мене, И да разберете, 
че съм Аз, - Че преди Мене не е имало 
Бог, И подир Мене няма да има.

11 Аз, Аз съм Господ; И освен Мене няма 
спасител.

12 Аз възвестих, и спасих, и показах, 
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Когато не е имало между вас чужд Бог; 
Затова вие сте Ми свидетели, казва 
Господ, Че Аз съм Бог.

ИСАЯ 43:13-17
ИСАЯ 43:18 Не си спомняйте 

предишните неща, Нито мислете за 
древните събития.

19 Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега 
ще се появи; не ще ли внимавате в 
него? Да! ще направя път в пустинята, 
И реки в безводната земя.

20 Полските зверове ще Ме прославят, - 
Чакалите и камилоптиците, - Защото 
давам вода в пустинята, Реки в 
безводната земя, За да напоя людете 
Си, избраните Си,

21 Людете, които създадох за Себе Си, За 
да оповестяват хвалата Ми.

МАТЕЙ 12:18 “Ето Моят служител, 
Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото 
е благоволението на душата Ми; Ще 
положа Духа Си на Него, И Той ще 
възвести съдба на народите.

МАТЕЙ 16:16 Симон Петър в отговор 
рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, 
Помазаник.}, Син на живия Бог.

ЛУКА 1:47 И зарадва се духът ми в 
Господа Спасителя мой.

ЛУКА 2:11 Защото днес ви се роди 
в Давидовия град Спасител, Който е 
Христос Господ.

ЙОАН 1:7 Той дойде за свидетелство, 
да свидетелствува за светлината, за да 
повярват всички чрез него.

8 Не беше той светлината, но дойде да 

свидетелствува за светлината.

ЙОАН 6:69 и ние вярваме и знаем, 
че Ти си [Христос, Син на живия Бог] 
Светият Божий.

ЙОАН 15:27 Но и вие свидетелствувате, 
защото сте били с Мене отначало.

ДЕЯНИЯ 1:8 Но ще приемете сила, 
когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в 
Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята.

ДЕЯНИЯ 4:12 И чрез никой друг няма 
спасение; защото няма под небето друго 
име дадено между {Или: Открито на.} 
човеците, чрез което трябва да се спасим.

1 ЙОАНОВО 4:14 И ние видяхме и 
свидетелствуваме, че Отец прати Сина 
Си да бъде Спасител на Света.

Вижте още: #1; #2; Исая 12:2; Исая 44:7,8; Исая 45:21,22; 
Исая 46:10; Осия 13:4; Лука 4:41; Йоан 11:27; Йоан 16:14; Тит 

3:4-6; 2 Петрово 3:18.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.

ИСАЯ 44:1 Но сега слушай, 
служителю Мой, Якове, И Израилю, 
когото Аз избрах:

2 Така казва Господ, Който те е 
направил, И те е създал в утробата, и 
ще ти помага: Не бой се, служителю 
Мой Якове, И ти, Есуруне, когото Аз 
избрах,

ПСАЛМИ 105:6 Вие потомци на слугата Му 
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Авраама, Чада Яковови, Негови избрани.

ПСАЛМИ 105:43 Така изведе людете Си с 
веселие, Избраните Си с пеене.

МАТЕЙ 24:31 Ще изпрати Своите ангели 
със силен тръбен глас; и те ще съберат 
избраните Му от четирите ветрища, от 
единия край на небето до другия.

РИМЛЯНИ 2:28 Защото не е юдеин оня, 
външно такъв, нито е обрязване онова, 
което е вънкашно в плътта;

29 но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; 
а обрязване е това, което е на сърцето, в 
дух, а не в буквата; чиято похвала не е от 
човеците, а от Бога.

РИМЛЯНИ 11:7 Тогава какво? Онова, 
което Израил търсеше, това не получи, 
но избраните го получиха, а останалите 
се закоравиха даже до днес;

РИМЛЯНИ 11:28 Колкото за 
благовестието, те са неприятели, което е 
за ваша полза, а колкото за избора, те са 
възлюбени заради бащите.

29 Защото даровете и призванието от Бога 
са неотменими.

КОЛОСЯНИ 3:12 И тъй, като 
Божии избрани, свети и възлюбени, 
облечете се с милосърдие, благост, 
смирение, кротост, дълготърпение.

1 СОЛУНЦИ 1:4 Понеже знаем, възлюбени 
от Бога, братя, че Той ви е избрал;

2 СОЛУНЦИ 2:13 А ние сме длъжни 
винаги да благодарим на Бога за вас, 

възлюбени от Господа братя, загдето 
Бог отначало ви е избрал за спасение 
чрез освещение на Духа и вярването в 
истината;

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

2 ПЕТРОВО 1:10 Затова, братя, постарайте 
се още повече да затвърдявате вашето 
призвание и избиране; защото, като 
вършите тия добродетели, никога няма 
да изпаднете.

Вижте още: Псалми 106:5; Исая 41:8,9; Исая 45:4; Еремия 
31:3; Амос 3:1,2; Марко 13:27; Римляни 8:33.

G04 Месията ще излее Духа Си.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 44:3 Защото ще изливам 
вода на жадната земя, И реки на 
сухата почва; Ще изливам Духа Си на 
потомството ти, И благословението 
Си на рожбите ти;

4 И те ще поникнат между тревата Като 
върби край течащи води.

5 Един ще казва: Аз съм Господен; Друг 
ще се нарича с Якововото име; А друг 
ще подписва с ръката си, че ще служи 
Господу, И ще произнася с почит 
Израилевото име.

6 Така казва Господ, Царят на Израиля, 
Неговият изкупител, Господ на 
Силите: Аз съм първият, Аз и 
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последният, И освен Мене няма Бог.
ИСАЯ 44:7-8

ИСАЯ 41:4 Кой издействува и 
извърши това, Като повика още в 
началото бъдещите родове? Аз Господ, 
първият и с последният, Аз съм.

ИСАЯ 49:10 Няма да огладнеят нито 
да ожаднеят; Не ще ги удари нито жега, 
нито слънце; Защото Оня, Който се 
смилява за тях, ще ги води, И при водни 
извори ще ги заведе.

ЕЗЕКИИЛ 39:29 И няма вече да скрия 
лицето Си от тях; защото излях Духа 
си върху Израилевия дом, казва Господ 
Иеова.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

39 А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.

ДЕЯНИЯ 2:17 “И в последните дни, 
казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка 
твар; И синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, Юношите ви ще виждат 
видения, И старците ви ще сънуват 
сънища;

ДЕЯНИЯ 2:33 И тъй, като се възвиси 
до Божията десница, и взе от Отца 

обещания Свети Дух, Той изля това, 
което виждате и чувате.

ДЕЯНИЯ 5:14 и още по-голямо 
множество повярвали в Господа мъже и 
жени се прибавяха),

ОТКРОВЕНИЕ 21:6 И рече ми: 
Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, 
началото и краят. На жадния ще дам 
даром от извора на водата на живота.

Вижте още: #1; #2; Исая 32:15; Исая 35:6,7; Исая 41:17; 
Исая 43:10,11,19,20; Исая 48:12; Исая 59:20,21; Езекиил 34:26; 
Йоил 2:28; Йоил 3:18; Михей 4:2; Захария 8:20-23; Захария 
12:10; Матей 25:34; Матей 27:37; Деяния 2:41-47; Деяния 
4:4; Деяния 10:45; 1 Тимотей 3:16; Тит 3:5,6; Откровение 

1:8,11,17; Откровение 2:8; Откровение 22:13,17.

A06 Месията е Създателят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H11 Месията ще бъде прославен.

ИСАЯ 44:21 Помни това, Якове, И 
Израилю, защото си Ми служител; 
Аз те създадох; Мой служител си; 
Израилю, няма да бъдеш забравен от 
Мене,

22 Изличих като гъста мъгла 
престъпленията ти, И като облак 
греховете ти; Върни се при мене, 
защото Аз те изкупих.

23 Възпей радостно, небе, защото Господ 
извърши това; Възкликнете, по-
долни земни части; Запейте весело, 
планини, Горо и всички дървета в 
нея, Защото Господ изкупи Якова, И 
се прослави в Израиля.

24 Така казва Господ изкупителят ти, 
Който те е образувал в утробата: Аз 
съм Господ, Който извърших всичко; 
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Който сам разпрострях небето, И сам 
разстлах земята;

25 Който осуетявам знаменията на 
лъжците, И правя да избезумеят 
чародеите; Който превръщам 
мъдрите, И обръщам знанието им в 
глупост;

26 Който потвърждавам думата на Своя 
служител, И изпълнявам изявеното 
от Моите пратеници; Който казвам 
за Ерусалим: Ще се насели, И за 
градовете на Юда: Ще се съградят, И 
Аз ще възстановя разрушеното в него;

АМОС 9:14 И аз ще върна от плен 
людете Си Израиля; Те ще съградят 
запустелите градове и ще ги населят, Ще 
насадят лозя и ще пият виното им, И ще 
направят градини и ядат плода им.

ЙОАН 1:3 Всичко това чрез Него 
стана; и без Него не е ставало нищо от 
това, което е станало.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

1 КОРИНТЯНИ 8:6 но за нас има 
само един Бог, Отец, от Когото е всичко, 
и ние за Него, и един Господ, Исус 
Христос, чрез Когото е всичко, и ние 
чрез Него.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 

Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

1 ПЕТРОВО 1:18 като знаете, че не с тленни 
неща - сребро или злато - сте изкупени 
от суетния живот, предаден вам от 
бащите ви,

19 но със скъпоценната кръв на Христа, 
като на агнец без недостатък и пречист,

1 ПЕТРОВО 4:11 Ако говори някой, нека 
говори като такъв, който прогласява 
Божии словеса; ако служи някой, нека 
служи, като такъв, който действува 
със силата, която му дава Бог; за да се 
слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, 
Комуто е славата и господството до 
вечни векове. Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 5:11 И видях и чух глас 
от много ангели около престола и живите 
същества и старците; (и числото им беше 
десетки хиляди по десетки хиляди и 
хиляди по хиляди):

12 и казваха с висок глас: Достойно 
е Агнето, което е било заклано, да 
приеме сила и богатство, премъдрост 
и могъщество, почит, слава и 
благословение.

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

Вижте още: #1; #2; Псалми 103:12; Исая 1:18; Исая 40:22; 
Исая 43:25; Исая 45:12,13; Исая 49:13; Исая 51:13; Исая 61:4; 

Еремия 3:12-14; Еремия 33:8; Езекиил 36:10; Деяния 3:19; 
Римляни 11:28,29; Ефесяни 3:9; Колосяни 1:12-18; Евреи 

1:10-12; Откровение 12:12; Откровение 18:20; Откровение 
19:1-6.
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D05 Месията ще бъде Изкупителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 45:17 А Израил ще се спаси 
чрез Господа с вечно спасение; Вие 
няма да се посрамите нито да се 
смутите до вечни времена.

18 Защото така казва Господ, Който 
сътвори небето, (Твоя Бог, Който 
създаде земята, направи я, и я 
утвърди, Който не я сътвори пустиня, 
но я създаде, за да се населява): Аз съм 
Господ, и няма друг.

ДЕЯНИЯ 13:39 и че всеки, който вярва, 
се оправдава чрез Него от всичко, от 
което не сте могли да се оправдаете чрез 
Моисеевия закон.

РИМЛЯНИ 2:28 Защото не е юдеин оня, 
външно такъв, нито е обрязване онова, 
което е вънкашно в плътта;

29 но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; 
а обрязване е това, което е на сърцето, в 
дух, а не в буквата; чиято похвала не е от 
човеците, а от Бога.

РИМЛЯНИ 8:1 Сега прочее, няма никакво 
осъждане на тия, които са в Христа 
Исуса, [които ходят, не по плът но по 
Дух].

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 

Той ще отвърне нечестията от Якова;

2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

Вижте още: #1; #2; Исая 26:4; Римляни 3:24,25; Римляни 
5:1,18,19; 1 Коринтяни 1:30,31; 1 Коринтяни 6:11; Филипяни 

3:8,9; Йоан 4:15.

D09 Месията ще бъде Спасителят.
E10 Месията ще бъде и Месия за 

Езичниците.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 45:21 Изявете и приведете 
ги; Да! нека се съветват заедно; Кой е 
прогласил това от древността? Кой го 
е изявил от отдавнашното време? Не 
Аз ли Господ? и освен Мене няма друг 
бог, Освен Мене няма бог праведен и 
спасител.

22 Към Мене погледнете и спасени 
бъдете всички земни краища; Защото 
Аз съм Бог, и няма друг.

23 В Себе си Се заклех, (Праведна 
дума излезе из устата Ми, и няма 
да се повърне), Че пред Мене ще се 
преклони всяко коляно, Всеки език 
ще се закълне в Мене.

24 Само в Господа, ще рече някой за 
Мене, Има правда и сила; При Него 
ще дойдат човеците, А всички, които 
се разгневиха на Него, ще се засрамят.

25 Чрез Господа ще се оправдае И с 
Него ще се хвали цялото Израилево 
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потомство.

ЙОАН 3:16 Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:

ЙОАН 6:40 Защото това е волята на 
Отца Ми: всеки, който види Сина и 
повярва в Него, да има вечен живот, и Аз 
да го възкреся в последния ден.

РИМЛЯНИ 9:33 както е писано: - “Ето, 
полагам в Сион камък, о който да 
се спъват, и канара, в която да се 
съблазняват; И който вярва в Него не ще 
се посрами”.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

РИМЛЯНИ 14:10 И тъй, ти защо 
съдиш брата си? а пък ти защо презираш 
брата си? Понеже ние всички ще 
застанем пред Божието съдилище.

11 Защото е писано: - “Заклевам се в живота 
Си, казва Господ че всяко коляно ще се 
преклони пред Мене, И всеки език ще 
славослови Бога”.

12 И тъй, всеки от нас за себе си ще 
отговаря пред Бога.

Вижте още: #1; #2; Битие 22:15-18; Псалми 65:5; Захария 
12:10; Евреи 12:2.

E08 Правдата на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 46:3 Слушайте Ме, доме 
Яковов, И всички останали от 
Израилевия дом, Който съм носил 
още от утробата, И съм държал още от 
рождението.

4 Даже до старостта ви Аз съм същият, 
И докато побелеете Аз ще ви нося Аз 
ви направих, и Аз ще ви държа, Да! Аз 
ще ви нося и избавя.

13 Приближих правдата Си тя не ще 
бъде далеч, И спасението Ми няма да 
закъснее И ще дам спасение в Сион, 
Славата Си на Израиля.

РИМЛЯНИ 1:17 Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра към 
вяра, както е писано: “Праведният чрез 
вяра ще живее”.

РИМЛЯНИ 3:21 А сега и независимо от 
закон се яви правдата от Бога, за която 
свидетелствуват законът и пророците,

22 сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса 
Христа, за всички [и на всички], които 
вярват; защото няма разлика.

РИМЛЯНИ 10:3 Понеже, ако не знаят 
правдата, която е от Бога и искат да 
поставят своята, те не се покориха на 
правдата от Бога.

4 Понеже Христос изпълнява целта на 
закона, да се оправдае всеки, който 
вярва.

5 Защото Моисей пише, че човек, който 

ИСАЯ



241

върши правдата, която е чрез пазенето на 
закона, ще живее чрез нея.

6 А правдата, която е чрез вяра, говори 
така: “Да не речеш в сърцето си: Кой ще 
се възкачи на небето, сиреч, да свали 
Христа?

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

Вижте още: #1; #2.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.

ИСАЯ 47:4 Името на нашия 
Изкупител е Господ на Силите. 
Светият Израилев.

ИСАЯ 44:6 Така казва Господ, Царят 
на Израиля, Неговият изкупител, 
Господ на Силите: Аз съм първият, Аз и 
последният, И освен Мене няма Бог.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

ОТКРОВЕНИЕ 1:8 Аз съм Алфа 
и Омега, казва Господ Бог, Който е, и 
Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.

Вижте още: Битие 32:24-31; 2 Царе 22:3; Йов 19:25; Псалми 
19:14; Псалми 78:35; Исая 41:14; Исая 44:24; Исая 48:17; 
Исая 49:7,26; Исая 54:5,8; Исая 59:20; Исая 60:16; Исая 
63:16; Откровение 1:11; Откровение 21:6; Откровение 

22:13.

E01 Служението на Месията.

ИСАЯ 48:15 Аз, Аз говорих, да! 
призовах го; Доведох го; и пътят му ще 
благоуспее.

16 Приближете се при Мене, чуйте това; 
От начало не съм говорил скришно; 
Откак стана това, Аз бях там; И сега ме 
прати Господ Иеова и Духът Му.

17 Така казва Господ Изкупителят ти, 
Светият Израилев: Аз съм Господ 
твоят Бог, Който те учи за ползата ти, 
Който те води в пътя, по който трябва 
да ходиш.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ЙОАН 3:34 Защото Тоя, Когото Бог е 
пратил, говори Божиите думи; понеже 
Той не Му дава Духа с мярка.

ЙОАН 6:45 Писано е в пророците: 
“Всички ще бъдат научени от Бога”. 
Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, 
дохожда при Мене.

ЙОАН 18:20 Исус му отговори: Аз 
говорих явно на света, винаги поучавах 
в синагогите и в храма, гдето всички 
юдеи се събират, и нищо не съм говорил 
скришно.

ЙОАН 20:21 И Исус пак им рече: Мир 
вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз 
изпращам вас.
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22 И като рече това, духна върху тях и им 
каза: Приемете Светия Дух.

ЕФЕСЯНИ 4:21 понеже сте чули, и сте 
научени от Него, (както е истината в 
Исуса),

Вижте още: Псалми 32:8; Исая 49:9,10.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.

ИСАЯ 49:1 Слушайте ме, 
острови, И внимавайте, далечни 
племена: Господ ме призова още от 
рождението, Още от утробата на 
майка ми спомена името ми!

МАТЕЙ 1:20 Но, когато мислеше това, 
ето, ангел от Господа му се яви насъне 
и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой 
се да вземеш жена си Мария; защото 
зачнатото в нея е от Светия Дух.

21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус 
{Спасител.}; защото Той е Който ще спаси 
людете Си от греховете им.

ЙОАН 10:36 то на Този, Когото Бог 
освети и прати на света, казвате ли, 
богохулствуваш, защото рекох, Аз съм 
Божий Син?

ЕФЕСЯНИ 2:17 И като дойде 
благовествува мир на вас, които бяхте 
далеч, и мир на тия, които бяха близо;

ЕВРЕИ 12:25 Внимавайте, да не 
презрете този, Който говори; защото, 
ако ония не избегнаха наказанието, 
като презряха този, който ги 

предупреждаваше на земята, то колко 
повече не щем избегна ние, ако се 
отървем от Този, Който предупреждава 
от небесата!

1 ПЕТРОВО 1:19 но със скъпоценната кръв 
на Христа, като на агнец без недостатък 
и пречист,

20 Който наистина беше предопределен 
преди създанието на света, но се яви в 
скончанието на времената за вас,

Вижте още: Псалми 71:5,6; Исая 42:1-4,12; Исая 45:22; Исая 
49:5; Исая 51:5; Исая 55:3; Софония 2:11; Лука 1:15,31; Лука 

2:10,11.

B16 Силата и мощта на Месията.

ИСАЯ 49:2 Направи устата ми 
като остър нож, Покри ме под 
сянката на ръката Си; И направи 
ме като лъскава стрела, И ме скри в 
тула Си;

ПСАЛМИ 27:5 Защото в зъл ден ще ме 
скрие под покрова Си, Ще ме покрие 
в скривалището на шатъра Си, Ще ме 
издигне на канара.

ПСАЛМИ 45:5 Стрелите Ти са остри, 
Забиват се в сърцата на царските врагове; 
Племена падат пред Тебе.

ПСАЛМИ 91:15 Той ще Ме призове, и Аз 
ще го послушам; С него ще съм, когато е в 
бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

ЕВРЕИ 4:12 Защото Божието слово 
е живо, деятелно, по-остро от всеки 
меч остър и от двете страни, пронизва 
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до разделяне душата и духа, ставите 
и мозъка, и издирва помислите и 
намеренията на сърцето.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

ОТКРОВЕНИЕ 2:12 До ангела на 
пергамската църква пиши: Това казва 
Тоя, Който има двуострия меч:

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

Вижте още: Псалми 45:2-5; Псалми 91:11; Исая 50:4; Исая 
51:16; Исая 61:1-3; Исая 66:19.

B14 Месията разкрива Божията слава.
H11 Месията ще бъде прославен.

ИСАЯ 49:3 И рече ми: Ти си Мой 
служител, Ти си Израил, в когото ще 
се прославя.

ЙОАН 12:28 Отче, прослави името 
Си. Тогава дойде глас от небето: И Го 
прославих, и пак ще Го прославя.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

Вижте още: Йоан 13:31,32; Филипяни 2:6-11.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 49:4 Но аз си рекох: 
Напразно съм се трудил, За нищо 
и напусто съм изнурявал силата 
си; Все пак, обаче, правото ми е у 
Господа, И наградата ми е у моя Бог.

МАТЕЙ 17:17 Исус в отговор каза: О 
роде невярващ и извратен, до кога ще 
бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете 
го тука при Мене.

МАТЕЙ 23:37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, 
който избиваш пророците, и с камъни 
убиваш пратените до тебе, колко пъти 
съм искал да събера твоите чада, както 
кокошката прибира пилците си под 
крилата си, но не искахте!

ЙОАН 1:11 У Своите Си дойде, но 
Своите Му Го не приеха.

ЙОАН 17:4 Аз те прославих на земята, 
като свърших делото, което Ти Ми даде 
да върша.

5 И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си 
със славата, която имах у Тебе преди 
създанието на света.

РИМЛЯНИ 10:21 а за Израиля 
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казва: - “Простирах ръцете Си цял ден 
Към люде непокорни и опаки”

2 КОРИНТЯНИ 12:15 А пък аз с 
преголяма радост ще иждивя и цял ще се 
иждивя за душите ви. Ако аз ви обичам 
повече, вие по-малко ли ще ме обичате?

ГАЛАТЯНИ 4:11 Боя се за вас, да не би 
напусто да съм се трудил помежду ви.

ФИЛИПЯНИ 2:9 Затова и Бог го 
превъзвиши, и Му подари името, което е 
над всяко друго име;

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

Вижте още: Псалми 22:22-31; Исая 40:10; Исая 53:10-12; 
Исая 62:11; Исая 65:2.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 49:5 Сега, прочее, говори 
Господ, Който ме създаде още от 
утробата за Свой служител, За да 
доведа пак Якова при Него, И за да се 
събере Израил при Него, - (Защото 
съм почтен в очите на Господа, И 
моят Бог ми стана сила,)

МАТЕЙ 15:24 А Той в отговор каза: Аз не 
съм пратен, освен до загубените овце от 
Израилевия дом.

МАТЕЙ 23:37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, 
който избиваш пророците, и с камъни 
убиваш пратените до тебе, колко пъти 
съм искал да събера твоите чада, както 
кокошката прибира пилците си под 
крилата си, но не искахте!

ЙОАН 1:11 У Своите Си дойде, но 
Своите Му Го не приеха.

12 А на ония, които Го приеха, даде право да 
станат Божии чада, сиреч, на тия, които 
вярват в Неговото име;

ЙОАН 3:35 Отец люби Сина и е 
предал всичко в Неговата ръка.

ЙОАН 13:31 А когато излезе, Исус 
казва: Сега се прослави Човешкият Син, 
и Бог се прослави в Него;

32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро 
ще Го прослави.

ДЕЯНИЯ 10:36 Словото, което Той прати 
на израилтяните та им благовестяваше 
мир чрез Исуса Христа, (Който е 
Господар на всички),

ОТКРОВЕНИЕ 5:12 и казваха с висок 
глас: Достойно е Агнето, което е било 
заклано, да приеме сила и богатство, 
премъдрост и могъщество, почит, слава 
и благословение.

Вижте още: Псалми 110:1-3; Исая 49:1; Матей 3:17; Матей 
11:27; Матей 17:5; Матей 21:37-41; Матей 28:18; Лука 19:42; 
Римляни 15:8; Ефесяни 1:20-22; 1 Солунци 2:15,16; Яков 5:20-

27; 1 Петрово 3:22.
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A07 Той ще бъде Месия на Израел.
D09 Месията ще бъде Спасителят.
E10 Месията ще бъде и Месия за 

Езичниците.
E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 49:6 Да! Той казва: Малко 
нещо е да Ми бъдеш служител, За да 
възстановиш племената на Якова; 
И за да възвърнеш опазените на 
Израиля; Ще те дам още за светлина 
на народите, За да бъдеш Мое 
спасение до земния край.

ЛУКА 2:32 Светлина да просвещава 
народите, И слава на Твоите люде 
Израил.

ЛУКА 24:46 И рече им: Така е писано, 
че Христос трябва да пострада и да 
възкръсне от мъртвите в третия ден,

47 и че трябва да се проповядва в Негово 
име покаяние и прощение на греховете 
между всичките народи, като се започне 
от Ерусалим.

ДЕЯНИЯ 13:46 Но Павел и Варнава 
говореха дързостно и рекоха: Нужно 
беше да се възвести първо на вас 
Божието учение; но понеже го 
отхвърляте и считате себе си недостойни 
за вечния живот, ето обръщаме се към 
езичниците.

47 Защото така ни заповяда Господ, 
казвайки: “Поставих Те за светлина на 
народите, За да бъдеш за спасение до 
края на земята”

48 И езичниците, като слушаха това, 
радваха се и славеха Божието учение; и 

повярваха всички, които бяха отредени 
за вечния живот.

ЕВРЕИ 8:10 Защото, ето заветът, който 
ще направя с Израилевия дом След ония 
дни, казва Господ: Ще положа законите 
Си в ума им И ще ги напиша в сърцата 
им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат 
мои люде;

Вижте още: #1; #2; Исая 42:6; Йоан 1:4-9; Деяния 26:18,32.

B16 Силата и мощта на Месията.
F03 Месията ще бъде отхвърлен.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 49:7 Така казва Господ. 
Изкупителят на Израиля, и 
Светият негов, На онзи, когото 
човек презира, На онзи, от когото 
се гнуси народът, На слуга на 
владетелите: Царе ще видят и ще 
станат, - Князе, и ще се поклонят, 
Заради Господа, Който е верен, 
Заради Светият Израилев, Който те 
избра.

ПСАЛМИ 35:19 Да не тържествуват 
над мене Ония, които несправедливо 
враждуват против мене; Нито да 
намигват с очи Ония, които ме мразят 
без причина.

МАТЕЙ 27:22 Пилат им казва: Тогава 
какво да правя с Исуса, наречен Христос? 
Те всички казват: Да бъде разпнат.

23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те 
още повече закрещяха, казвайки: Да бъде 
разпнат.
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ЙОАН 7:47 А фарисеите им 
отговориха: И вие ли сте заблудени?

48 Повярвал ли е в Него някой от 
първенците или от фарисеите?

49 Но това простолюдие, което не знае 
закона проклето е.

ЙОАН 15:22 Ако не бях дошъл и не бях 
им говорил, грях не биха имали; сега, 
обаче, нямат извинение за греха си.

23 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
24 Ако не бях сторил между тях делата, 

които никой друг не е сторил, грях не 
биха имали; но сега видяха и намразиха и 
Мене и Отца Ми.

25 Но това става и да се изпълни писаното 
в закона им слово, “Намразиха Ме без 
причина”.

РИМЛЯНИ 14:11 Защото е писано: 
- “Заклевам се в живота Си, казва Господ 
че всяко коляно ще се преклони пред 
Мене, И всеки език ще славослови Бога”.

ФИЛИПЯНИ 2:10 така щото в 
Исусовото име да се поклони всяко 
коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Вижте още: #1; #2; #4; Псалми 22:6-8; Псалми 69:7-9; 
Псалми 109:3; Исая 42:1; Исая 52:15; Исая 53:13; Матей 
20:28; Матей 26:67; Матей 27:38-44; Лука 22:27; Лука 

23:18,23,35; Йоан 18:40; Йоан 19:6,15; 1 Петрово 2:4.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 49:8 Така казва Господ: В 
благоприятно време те послушах, И 
в спасителен ден ти помогнах; Ще 
те опазя, и ще те дам за завет на 
людете За да възстановиш земята, 
За да ги направиш да завладеят 
запустелите наследства,

9 Като кажеш на вързаните: Излезте, 
- На ония, които са в тъмнината: 
Явете се. Те ще пасат край 
пътищата, И пасбищата им ще 
бъдат по високите голи височини.

10 Няма да огладнеят нито да 
ожаднеят; Не ще ги удари нито 
жега, нито слънце; Защото Оня, 
Който се смилява за тях, ще ги води, 
И при водни извори ще ги заведе.

11 И ще обърна всичките Си планини 
на пътища, И друмовете Ми ще се 
издигнат.

12 Ето, тия ще дойдат от далеч, И, 
ето, ония от север и от запад, А пък 
ония от Синимската земя.

13 Пей, небе, и радвай се, земьо, И 
запейте, планини; Защото Господ 
утеши людете Си, И се смили за 
наскърбените Си.

ИСАЯ 49:14-15
ИСАЯ 49:16 Ето, на дланите Си съм 

те врязал; Твоите стени са винаги 
пред Мене.

ИСАЯ 49:17-21
ИСАЯ 49:22 Така казва Господ 

Иеова: Ето, ще издигна ръката 
Си към народите, И ще възвися 
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знамето Си пред племената; И те ще 
доведат синовете ти в обятията си, И 
дъщерите ти ще бъдат донесени на 
рамената им.

ИСАЯ 49:23-26

МИХЕЙ 7:19 Изново Той ще се смили за 
нас, Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще 
хвърлиш всичките им грехове в морските 
дълбочини.

МАТЕЙ 5:6 Блажени които гладуват 
и жадуват за правдата, защото те ще се 
наситят.

МАТЕЙ 12:18 “Ето Моят служител, 
Когото избрах, Моят възлюбен, в Когото 
е благоволението на душата Ми; Ще 
положа Духа Си на Него, И Той ще 
възвести съдба на народите.

ЛУКА 2:13 И внезапно заедно с 
ангела се намери множество небесно 
войнство, което хвалеше Бога, казвайки:

14 Слава на Бога във висините, И на земята 
мир между човеците, в които е Неговото 
благоволение.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ЛУКА 12:32 Не бой се, малко стадо, 
защото Отец ви благоволи да ви даде 
царството.

ЙОАН 6:35 Исус им рече: Аз съм 

хлябът на живота; който дойде при Мене 
никак няма да огладнее, и който вярва в 
Мене никак няма да ожаднее.

ЙОАН 10:14 Аз съм добрият пастир, 
и познавам Моите, и Моите Мене 
познават,

2 КОРИНТЯНИ 6:2 (Защото казва: 
- “В благоприятно време те послушах, 
И в спасителен ден ти помогнах”; ето, 
сега е благоприятно време, ето, сега е 
спасителен ден).

ЕВРЕИ 5:7 Тоя Христос в дните 
и плътта Си, като принесе със силен 
вик и със сълзи молитви и молби на 
Този, Който можеше да го избави от 
смърт, и като биде послушан поради 
благоговението Си,

8 ако и да беше Син, пак се научи на 
послушание от това, което пострада,

9 и като се усъвършенствува, стана 
причина за вечно спасение за всички, 
които Му са послушни,

ОТКРОВЕНИЕ 7:15 Затова са пред 
престола на Бога и Му служат денем и 
нощем в Неговия храм; и седящият на 
престола ще разпростре скинията Си 
върху тях.

16 Няма да огладнеят вече, нито да 
ожаднеят вече, нито ще ги удари 
слънцето, нито някой пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 23:1-6; Псалми 102:13; 
Псалми 107:10-14; Псалми 146:7; Исая 42:7; Йоан 10:1-16; 
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Колосяни 1:13; 1 Петрово 2:9.

F11 Страданието на Месията.

ИСАЯ 50:3 Аз обличам небето с 
мрак, И турям вретище за неговото 
покривало.

МАТЕЙ 27:45 А от шестия час тъмнина 
покриваше цялата земя до деветия час.

Вижте още: Лука 23:44,45; Откровение 6:12.

D02 Службата на Месията като Пророк.

ИСАЯ 50:4 Господ Иеова ми даде 
език на учените, За да зная как да 
помогна с дума на уморения; Всяка 
заран Той събужда, Събужда ухото ми, 
За да слушам като учащите се.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

МАТЕЙ 13:54 И като дойде в родината 
Си, поучаваше ги в синагогите им, така 
щото те се чудеха и думаха: От къде са на 
Тогова тая мъдрост и тия велики дела?

ЛУКА 4:22 И всички Му 
засвидетелствуваха, чудещи се на 
благодатните думи, които излизаха 
из устата Му. И думаха: Тоя не е ли 
Иосифовият син?

ЛУКА 21:15 защото Аз ще ви дам тъй 
мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и 

мъдрост.}, щото всичките ви противници 
ще бъдат безсилни да ви противостоят 
или противоречат.

ЙОАН 5:19 Затова Исус им рече: 
Истина, истина ви казвам, не може 
Синът да върши от само Себе Си нищо, 
освен това, което вижда да върши Отец; 
понеже каквото върши Той, подобно и 
Синът го върши.

ЙОАН 7:15 Затова юдеите се чудеха и 
казваха: Как знае Този книга, като не се е 
учил?

16 Исус, прочее, в отговор им каза: Моето 
учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е 
пратил.

17 Ако иска някой да върши Неговата воля, 
ще познае дали учението е от Бога, или 
Аз от Себе Си говоря.

ЙОАН 7:46 Служителите отговориха: 
Никога човек не е говорил така [както 
Тоя Човек].

Вижте още: Изход 4:11,12; Псалми 45:2; Еремия 1:9.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ИСАЯ 50:5 Господ Иеова ми отвори 
ухото; И аз не се разбунтувах, Нито се 
обърнах назад.

6 Гърба си дадох на биене, И бузите 
си на скубачите на косми; Не скрих 
лицето си от безчестие и заплювания.

МАТЕЙ 26:39 И като пристъпи малко 
напред, падна на лицето Си, и се молеше, 
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казвайки: Отче Мой, ако е възможно, 
нека Ме отмине тази чаша; не обаче, 
както Аз искам, но както Ти искаш.

МАРКО 14:65 И някои почнаха да Го 
заплюват, да Му закриват лицето, да 
Го блъскат и да Му казват: Познай. И 
служителите, като Го хванаха, удряха Го с 
плесници.

ЙОАН 8:29 И Този, Който ме е пратил, 
с Мене е; не Ме е оставил сам, Аз върша 
всякога онова, което е Нему угодно.

ЙОАН 14:31 но това става, за да познае 
светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е 
заповядал Отец, така правя. Станете, да 
си отидем оттук.

ЙОАН 19:1 Тогава Пилат взе Исуса и 
го би.

2 И войниците сплетоха венец от тръни, 
наложиха го на главата Му, и като Му 
облякоха морава дреха,

3 приближиха се при Него и казваха: 
Здравей, царю юдейски! и удряха Му 
плесници.

ФИЛИПЯНИ 2:7 но се отказа от 
всичко, като взе на Себе Си образ на 
слуга и стана подобен на човеците;

8 и, като се намери в човешки образ, 
смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст.

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари 
името, което е над всяко друго име;

Вижте още: Псалми 40:6-8; Плачът на Еремия 3:30; 
Михей 5:1; Матей 5:39; Матей 26:67,68; Марко 15:19; Лука 

22:63; Евреи 5:8; Евреи 10:5-9.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ИСАЯ 50:7 Понеже Господ Иеова ще 
ми помогне. Затова не се смущавам, 
Затова съм втвърдил лицето си 
като кремък, И зная, че не ще бъда 
посрамен.

8 Близо е Оня, Който ме оправдава; 
Кой ще се съди с мене? нека застанем 
заедно. Кой ми е противник? нека се 
приближи при мене.

9 Ето, Господ Иеова ще ми помогне; 
Кой ще ме осъди? Ето, те всички ще 
овехтеят като дреха; Молец ще ги 
изяде.

МАТЕЙ 27:19 При това, като седеше на 
съдийския престол, жена му изпрати до 
него да кажат: Не струвай нищо на Тоя 
праведник; защото днес много пострадах 
насъне поради Него).

ЛУКА 9:51 И когато се навършваха 
дните да се възнесе, Той насочи лицето 
Си да пътува към Ерусалим.

ЛУКА 23:4 И Пилат рече на главните 
свещеници и на народа: Аз не намирам 
никаква вина в Тоя човек.

ЛУКА 23:14 Доведохте ми Тоя човек 
като един, който развращава людете; 
но, ето, аз Го разпитах пред вас, и не 
намерих в Тоя човек никаква вина 
относно онова, за което Го обвинявате.

ЙОАН 8:46 Кой от вас Ме обвинява в 
грях? Но ако говоря истина, защо не Ме 
вярвате?
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РИМЛЯНИ 8:33 Кой ще обвини Божиите 
избрани? Бог ли, Който ги оправдава?

ЕВРЕИ 1:11 Те ще изчезнат, а Ти 
пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят 
като дреха,

12 И като одежда ще ги свиеш, И те ще 
бъдат изменени; Но Ти си същият, И 
Твоите години няма да се свършат.

Вижте още: Йов 13:28; Псалми 89:21-27; Псалми 102:26; 
Исая 41:1,21; Исая 51:6-8; Езекиил 3:8,9; Захария 3:1; Матей 

5:25; Откровение 12:10.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E19 Месията ще даде утеха.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
      
ИСАЯ 51:1-2
ИСАЯ 51:3 Защото Господ 

ще утеши Сиона Той ще утеши 
всичките му запустели места, И ще 
направи пустотата му като Едем, И 
запустялостта му като Господната 
градина; Веселие и радост ще се 
намери в него, Славословие и глас на 
хваление.

4 Внимавайте на Мене, люде Мои, И 
слушайте Ме, народе Мой; Защото 
закон ще излезе от Мен И Аз ще 
поставя правосъдието Си за светлина 
на народите.

5 Правдата Ми наближава, Спасението 
Ми се яви, И мишците Ми ще съдят 
племената; Островите ще ме чакат, И 
ще уповават на мишцата Ми.

6 Подигнете очите си на небето, И 
погледнете на земята долу, Защото 

небето ще изчезне като дим, И земята 
ще овехтее като дреха, И ония, които 
живеят на нея, подобно ще измрат; 
Но Моето спасение ще трае до века, И 
правдата Ми няма да се отмени.

ИСАЯ 51:7-10
ИСАЯ 51:11 Изкупените от 

Господа ще се върнат И ще дойдат 
с възклицание в Сион Вечно 
веселие ще бъде на главата им; Ще 
придобият радост и веселие, А скръб 
и въздишане ще побягнат.

ИСАЯ 51:12-23

ИСАЯ 2:3 И много племена ще 
отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем 
на хълма Господен, В дома на Якововия 
Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, 
И ние ще ходим в пътеките Му, Защото 
от Сион ще излезе поуката, И словото 
Господно от Ерусалим.

ИСАЯ 34:4 И цялото небесно 
множество ще се разложи, И небето ще се 
свие като свитък; И цялото му множество 
ще падне Както пада лист от лоза, И като 
паднал лист от смоковница.

МАТЕЙ 5:17 Да не мислите, че съм 
дошъл да разруша закона или пророците; 
не съм дошъл да разруша но да изпълня.

ЛУКА 2:30 Защото видяха очите ми 
спасението,

31 Което си приготвил пред всички люде;
32 Светлина да просвещава народите, И 

слава на Твоите люде Израил.

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
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светлина на народите, За да бъдеш за 
спасение до края на земята”

ДЕЯНИЯ 26:23 сиреч, че Христос 
трябваше да пострада, и че Той, като 
възкръсне пръв от мъртвите, щеше да 
проповядва светлина и на юдейския 
народ и на езичниците.

2 КОРИНТЯНИ 1:3 Благословен Бог 
и Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Отец на милостивите и Бог на всяка 
утеха.

4 Който ни утешава във всяка наша 
скръб, за да можем и ние да утешаваме 
тия, които се намират в каквато и да 
била скръб, с утехата, с която и ние се 
утешаваме от Бога.

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

ОТКРОВЕНИЕ 6:12 И видях, когато 
отвори шестия печат, че стана голям 
трус: слънцето почерня като козиняво 
вретище, и цялата луна стана като кръв;

13 небесните звезди паднаха на земята, като 
когато смоковница, разклащана от силен 
вятър, мята неузрелите си смокини;

14 небето биде преместено като свитък, 
когато се свива; и всички планини и 
острови се вдигнаха от местата си.

Вижте още: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.
E15 Месията ще донесе радостни новини.
E19 Месията ще даде утеха.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 52:1-6
ИСАЯ 52:7 Колко са прекрасни 

върху планините Нозете на онзи, 
който благовествува, който 
проповядва мир! Който благовествува 
добро, който проповядва спасение! 
Който казва на Сиона: Твоят Бог 
царува!

8 Ето гласът на стражите ти! издигат 
гласа си, Всички възклицават; Защото 
ще видят ясно с очите си Как Господ се 
връща в Сион.

9 Възкликнете, запейте заедно, 
Запустели ерусалимски места; Защото 
Господ утеши людете Си, Изкупи 
Ерусалим.

10 Господ запретна светата Си мишца 
Пред всичките народи; И всичките 
земни краища ще видят Спасението 
от нашия Бог.

ИСАЯ 52:11-12

ПСАЛМИ 22:27 Ще си спомнят и ще се 
обърнат към Господа Всичките земни 
краища, И ще се поклонят пред Тебе 
Всичките племена на народите;

ПСАЛМИ 98:1 (По слав. 97). Пейте 
Господу нова песен, защото Той извърши 
чудесни дела: Неговата десница и 
Неговата света мишца Му спечелиха 
победа.

2 Господ изяви победата Си, Откри 
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правдата Си пред народите.
3 Спомни милостта Си и верността Си 

към Израилевия дом; Всичките земни 
краища видяха спасението извършено от 
нашия Бог.

ИСАЯ 66:13 Както един, когото 
утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И 
ще се утешите в Ерусалим.

ИСАЯ 66:18 Защото Аз зная делата им 
и помислите им, И иде времето, когато 
ще събера всичките народи и езици; И те 
ще дойдат и ще видят славата Ми.

МАТЕЙ 5:4 Блажени скърбящите, 
защото те ще се утешат.

ЛУКА 1:74 Да даде нам, бидейки 
освободени от ръката на неприятелите 
ни. Да Му служим без страх,

ЛУКА 2:38 И тя, като се приближи в 
същия час, благодареше Богу и говореше 
за Него на всички, които ожидаха 
изкуплението на Ерусалим.

ЛУКА 3:6 И всяка твар ще види 
Божието спасение”.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
светлина на народите, За да бъдеш за 

спасение до края на земята”

РИМЛЯНИ 10:15 И как ще 
проповядват, ако не бъдат пратени? 
Както е писано: - “Колко са прекрасни 
Нозете на тия, които благовествуват 
доброто!”

2 КОРИНТЯНИ 1:10 И Той ни избави 
от толкоз близка смърт, и още избавя, 
и надяваме се на Него, че пак ще ни 
избави,

ЕВРЕИ 2:3 то как ще избегнем ние, 
ако пренебрегнем едно толкова велико 
спасение, което, от начало прогласено от 
Господа, се потвърди между нас от тия, 
които бяха го чули;

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 14:6 И видях друг 
ангел че летеше посред небето, който 
имаше вечното благовестие, за да 
прогласява на обитаващите по земята и 
на всеки народ и племе, език и люде.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Исая 42:10-13; Исая 48:20; 
Исая 49:6; Исая 55:12; Матей 24:30,31; Деяния 2:5-11; 2 
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Коринтяни 1:3-5; Колосяни 2:2,3; Откровение 1:7.

G03 Възвисяването на Месията е 
пророкувано.

ИСАЯ 52:13 Ето, служителят 
Ми ще благоуспее, Ще се възвиси 
и издигне, и ще се възнесе твърде 
високо.

ИСАЯ 9:7 Управлението Му и 
мирът непрестанно ще се увеличават 
На Давидовия престол и на неговото 
царство, За да го утвърди и поддържа, 
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и 
до века. Ревността на Господа на Силите 
ще извърши това.

ЙОАН 5:22 Защото, нито Отец не съди 
никого, но е дал на Сина да съди всички,

23 за да почитат всички Сина, както 
почитат Отца. Който не почита Сина, не 
почита Отца, Който Го е пратил.

ДЕЯНИЯ 2:31 той предвиждаше това, 
говори за възкресението на Христа, че 
нито Той беше оставен в ада, нито плътта 
му видя изтление.

33 И тъй, като се възвиси до Божията 
десница, и взе от Отца обещания Свети 
Дух, Той изля това, което виждате и 
чувате.

34 Защото Давид не се е възнесъл на 
небесата; но сам той казва: - “Рече Господ 
на Моя Господ: Седи отдясно Ми,

35 докле положа враговете Ти за Твое 
подножие”.

36 И тъй, нека знае добре целият Израилев 
дом, че Тогова Исуса, Когото вие 

разпнахте, Него Бог е направил и Господ 
и Помазаник.

ФИЛИПЯНИ 2:9 Затова и Бог го 
превъзвиши, и Му подари името, което е 
над всяко друго име;

10 така щото в Исусовото име да се поклони 
всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

ОТКРОВЕНИЕ 5:13 И всяко създание, 
което е на небето, на земята и под земята 
и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, 
и на Агнето да бъде благословение и 
почит, слава и господство, до вечни 
векове.

Вижте още: #1; Исая 9:6; Исая 49:6; Матей 28:18; Ефесяни 
1:20-23; Евреи 1:3; Откровение 5:6-12.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

ИСАЯ 52:14 Както мнозина 
се чудеха на тебе, (Толкова бе 
погрозняло лицето му, повече от 
лицето на кой да е бил човек, И 
образът му от образа на кой да е от 
човешките синове),

ПСАЛМИ 22:6 А аз съм червей, а не 
човек, Укоряван от човеците, и презиран 
от людете.

МАТЕЙ 27:29 И сплетоха венец от тръни 
и го наложиха на главата Му, и туриха 
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тръст в десницата Му; и като коленичиха 
пред Него, ругаеха Му се, казвайки: 
Здравей, Царю Юдейски!

30 И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го 
удряха по главата.

ФИЛИПЯНИ 2:5 Имайте в себе си 
същия дух, който беше и в Христа Исуса;

6 Който, като беше в Божия образ, пак 
не счете, че трябва твърдо да държи 
равенството с Бога,

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе 
Си образ на слуга и стана подобен на 
човеците;

8 и, като се намери в човешки образ, 
смири Себе Си и стана послушен до 
смърт, даже смърт на кръст.

Вижте още: Псалми 71:7; Матей 7:28; Матей 26:67; 
Марко 5:42; Марко 6:51; Лука 2:47.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ИСАЯ 52:15 Така той ще удиви 
много народи; Царете ще затворят 
устата си пред него, Защото ще 
видят онова, за което не им се е 
говорило, И ще разберат това, 
което не са чули.

МАТЕЙ 11:28 Дойдете при Мене всички, 
които се трудите и сте обременени, и Аз 
ще ви успокоя.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!

ЙОАН 3:16 Защото Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя Единороден 
Син, за да не погине ни един, който 
вярва в Него, но да има вечен живот:

17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да 
съди света, но за да бъде светът спасен 
чрез Него.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ДЕЯНИЯ 2:21 И всеки, който призове 
името Господно, ще се спаси”.

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
светлина на народите, За да бъдеш за 
спасение до края на земята”

ДЕЯНИЯ 17:30 Бог, прочее, без да държи 
бележка за времената на невежеството, 
сега заповядва на всички човеци 
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навсякъде да се покаят,
31 тъй като е назначил ден, когато ще съди 

вселената справедливо чрез Човека, 
Когото е определил; за което и е дал 
уверение на всички, като Го е възкресил 
от мъртвите.

РИМЛЯНИ 15:20 Обаче имах за цел 
да проповядвам благовестието така, - не 
там гдето беше вече известно Христовото 
име, да не би да градя на чужда основа;

21 но, както е писано: - “Ония ще видят, на 
които не се е възвестило за Него; И ония 
ще разберат, които не са чули”

РИМЛЯНИ 16:25 А на Този, 
Който може да ви утвърди според 
моето благовестие и проповедта за 
Исуса Христа, според откриването на 
тайната, която е била замълчана от вечни 
времена,

26 а сега се е явила, и чрез пророческите 
писания по заповедта на вечния Бог е 
станала позната на всичките народи за 
тяхно покоряване на вярата, -

2 КОРИНТЯНИ 5:19 сиреч, че Бог 
в Христа примиряваше света със Себе 
Си, като не вменяваше на човеците 
прегрешенията им, и че повери на нас 
посланието на примирението.

ЕФЕСЯНИ 3:8 На мене, най-нищожния 
от всички светии, се даде тая благодат, 
да благовестя между езичниците 
неизследимото Христово богатство;

9 и да осветлявам всичките в наредбата 
относно тайната, която от векове е била 
скрита у Бога, създателя на всичко,

1 ТИМОТЕЙ 2:3 Това е добро и 
благоприятно пред Бога, нашия 
Спасител,

4 Който иска да се спасят всичките човеци 
и да достигнат до познание на истината.

ТИТ 2:11 Защото се яви Божията благодат, 
спасителна за всичките човеци,

2 ПЕТРОВО 3:9 Господ не забавя това, 
което е обещал, според както някои 
смятат бавенето, но заради вас търпи за 
дълго време; понеже не иска да погинат 
някои, но всички да дойдат на покаяние.

1 ЙОАНОВО 2:2 Той е умилостивение за 
нашите грехове, и не само за нашите, но 
и за греховете на целия свят.

1 ЙОАНОВО 4:14 И ние видяхме и 
свидетелствуваме, че Отец прати Сина 
Си да бъде Спасител на Света.

1 ЙОАНОВО 5:11 И свидетелството 
е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че 
тоя живот е в Сина Му.

12 Който има Сина, има тоя живот; който 
няма Божия Син, няма тоя живот.

Вижте още: Матей 11:29; Йоан 4:42; 2 Коринтяни 5:14; 1 
Тимотей 2:6; Евреи 2:3,4,9; 1 Петрово 3:18; Откровение 

22:17.

F11 Страданието на Месията.
F13 Подробности за страданието на 

Месията.
F14 На Месията няма да бъде повярвано.
     
ИСАЯ 53:1 Кой е повярвал 

известието ни? И на кого се е 
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открила мишцата Господна?
2 Защото израсна пред Него като 

отрасъл, И като корен от суха 
земя; Нямаше благообразие, нито 
приличие та да Го гледаме, Нито 
красота та да Го желаем.

МАРКО 6:3 Тоя не е ли дърводелецът, 
син на Мария, и брат на Якова и Иосия, 
на Юда и Симона? и сестрите Му не са 
ли тука между нас? И те се съблазниха в 
Него.

ЙОАН 12:37 Но ако и да бе извършил 
толкова знамения пред тях, те пак не 
вярваха в Него;

38 за да се изпълни казаното от пророк 
Исаия, който рече: - “Господи, кой от нас 
е повярвал на онова, което сме чули? И 
мишцата Господня на кого се е открила”?

39 Те за това не можаха да вярват, защото 
Исаия пак е рекъл: -

40 “Ослепил е очите им, и закоравил 
сърцата им, Да не би с очи да видят, и със 
сърца да разберат, За да се обърнат и да 
ги изцеля”.

РИМЛЯНИ 8:3 Понеже това, което бе 
невъзможно за закона, поради туй, че бе 
ослабнал чрез плътта, Бог го извърши 
като изпрати Сина Си в плът подобна 
на греховната плът и в жертва за грях, и 
осъди греха в плътта,

РИМЛЯНИ 10:16 Но не всички 
послушаха благовестието; защото Исаия 
казва: “Господи, кой от нас е повярвал на 
онова, което сме чули”?

17 И тъй, вярването е от слушане, а 
слушането - от Христовото слово.

ФИЛИПЯНИ 2:6 Който, като беше 
в Божия образ, пак не счете, че трябва 
твърдо да държи равенството с Бога,

7 но се отказа от всичко, като взе на Себе 
Си образ на слуга и стана подобен на 
човеците;

Вижте още: Исая 11:1,2; Еремия 23:5; Езекиил 17:22-24; 
Захария 6:12; Лука 2:7,40,52.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.
F13 Подробности за страданието на 

Месията.

ИСАЯ 53:3 Той бе презрян и 
отхвърлен от човеците. Човек на 
скърби и навикнал на печал; И, както 
човек, от когото отвръщат хората 
лице, Презрян бе, и за нищо Го не 
счетохме.

ПСАЛМИ 22:7 Всички, които ме гледат, 
ругаят ме, Отварят устните си, кимват с 
глава и казват:

8 Той упова на Господа: нека го избави; 
Нека го избави понеже има благоволение 
в него.

МАТЕЙ 26:65 Тогава първосвещеникът 
раздра дрехите си и каза: Той 
богохулствува! Каква нужда имаме 
вече от свидетели? Ето сега чухме 
богохулството. Вие какво мислите?

66 А те в отговор рекоха: Изложи се на 
смъртно наказание.

67 Тогава Го заплюваха в лицето и Го 
блъскаха; а други Му удряха плесници и 
Му казваха:

68 Познай ни, Христе, кой Те удари.

ИСАЯ



257

МАРКО 9:11 И попитаха Го, казвайки: 
Защо думат книжниците, че трябва 
първо Илия да дойде?

12 А Той им каза: Наистина Илия първо 
ще дойде и ще възстанови всичко. И как 
е писано за Човешкия Син? - писано е, 
че трябва да пострада много и да бъде 
унизен.

13 Но казвам ви, че Илия е вече дошъл, и те 
постъпиха с него както си искаха, според 
както си искаха, според както е писано за 
него.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

3 Защото размислете за Този, Който 
издържа от грешните такова 
противоречие против Себе Си, та да ви 
не дотегва и да не ставате малодушни,

Вижте още: Псалми 69:10-12,19,20; Исая 50:6; Михей 5:1; 
Захария 11:8-13; Матей 27:39-44; Марко 15:19; Лука 9:22; 

Лука 16:14; Йоан 8:48.

F09 Жертвата и изкуплението от Месията.
F13 Подробности за страданието на 

Месията.

ИСАЯ 53:4 Той наистина понесе 
печалта ни, И със скърбите ни 
се натовари; А ние Го счетохме 
за ударен, Поразен от Бога, и 
наскърбен.

5 Но Той биде наранен поради нашите 
престъпления, Бит биде поради 
нашите беззакония; На Него дойде 
наказанието докарващо нашия мир, 

И с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както 

овце, Отбихме се всеки в своя 
път; И Господ възложи на Него 
беззаконието на всички ни.

МАТЕЙ 8:16 А когато се свечери, 
доведоха при Него мнозина хванати от 
бяс; и Той изгони духовете с една дума, и 
изцели всичките болни;

17 за да се сбъдне реченото чрез пророк 
Исаия, който казва: “Той взе на себе Си 
нашите немощи, И болестите ни понесе”.

РИМЛЯНИ 4:24 но и за нас, на които ще се 
вменява за правда, като вярваме в Този, 
Който е възкресил от мъртвите Исуса, 
нашия Господ,

25 Който биде предаден за прегрешенията 
ни, и биде възкресен за оправданието 
ни.

2 КОРИНТЯНИ 5:21 Който за нас 
направи грешен {Гръцки: Грях} Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние 
чрез Него праведни {Гръцки: Правда} 
пред Бога.

ГАЛАТЯНИ 3:13 Христос ни изкупи от 
проклетията на закона, като стана 
проклет {Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор. 
5:21.} за нас; защото е писано: “Проклет 
всеки, който виси на дърво”;

1 ПЕТРОВО 2:21 Защото и на това сте 
призовани; понеже и Христос пострада 
за вас, и ви остави пример да последвате 
по Неговите стъпки;

22 Който грях не е сторил, нито се е 
намерило лукавщина в устата Му;

ИСАЯ



258

23 Който бидейки охулван, хула не 
отвръщаше; като страдаше, не 
заплашваше; но предаваше делото Си на 
Този, Който съди справедливо;

24 Който сам понесе в тялото Си нашите 
грехове на дървото, тъй щото, като 
сме умрели за греховете, да живеем за 
правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

25 Защото като овце блуждаехте, но сега 
се върнахте при Пастиря и Епископа на 
душите ви.

1 ЙОАНОВО 2:2 Той е умилостивение за 
нашите грехове, и не само за нашите, но 
и за греховете на целия свят.

Вижте още: Даниил 9:24; Матей 20:28; Лука 15:3-7; 
Римляни 5:6-10; 1 Коринтяни 15:3; Ефесяни 5:2; Евреи 9:12-

15,28; Евреи 10:14; 1 Петрово 3:18.

B02 Месията е Божият Агнец.
B11 Послушанието на Месията.
F13 Подробности за страданието на 

Месията.
 
ИСАЯ 53:7 Той беше угнетяван, но 

смири Себе Си, И не отвори устата 
Си; Както агне водено на клане, И 
както овца, която пред стригачите 
си не издава глас, Така Той не отвори 
устата Си.

8 Чрез угнетителен съд биде грабнат; 
А кой от Неговия род разсъждаваше, 
Че биде отсечен отсред земята на 
живите Поради престъплението на 
Моите люде, върху които трябваше 
да падне ударът?

МАТЕЙ 26:62 Тогава първосвещеникът 
стана и Му рече: Нищо ли не отговаряш? 

Какво свидетелствуват тия против Тебе?
63 Но Исус мълчеше. Първосвещеникът 

му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни 
кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?

64 Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от 
сега нататък ще видите Човешкия Син 
седящ отдясно на силата и идещ на 
небесните облаци.

МАТЕЙ 27:12 И когато Го обвиняваха 
главните свещеници и старейшините, 
нищо не отговаряше.

13 Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли 
за колко неща свидетелствуват против 
Тебе?

14 Но Той не му отговори нито на едно 
нещо; тъй щото управителят се чудеше 
много.

МАРКО 15:3 И главните свещеници Го 
обвиняваха в много неща.

4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо 
ли не отговаряш? Виж за колко неща Те 
обвиняват!

5 Но Исус нищо вече не отговори, така 
щото Пилат се чудеше.

ЛУКА 23:9 И запитваше Го с много 
думи; но Той нищо не му отговори.

ЛУКА 23:33 И когато стигнаха на 
мястото наречено Лобно, там разпнаха 
Него и злодейците единия отдясно Му, а 
другия отляво.

ДЕЯНИЯ 8:30 И Филип се завтече та го 
чу като прочиташе пророка Исаия, и 
каза: Ами разбираш ли каквото четеш?

31 А той рече: Как да разбера, ако ме не 
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упъти някой? И помоли Филипа да се 
качи и да седне с него.

32 А мястото от писанието, което, четеше 
беше това: - “Като овца биде заведен на 
клане: И както агне пред стригача си не 
издава глас, Така не отваря устата Си;

33 В унижение отмени се съдбата Му, А 
поколението Му, - Кой ще го изкаже? 
Защото се взе живота Му от земята”

Вижте още: Псалми 22:12-21; Псалми 69:12; Матей 26:66-
68; Йоан 19:7-9; 1 Петрово 2:23.

B12 Съвършенството на Месията.
F08 Подробностите за смъртта на Месията.
     
ИСАЯ 53:9 И определиха гроба Му 

между злодеите, Но по смъртта 
Му при богатия; Защото не беше 
извършил неправда, Нито имаше 
измама в устата Му.

МАТЕЙ 27:57 И когато се свечери, 
дойде един богаташ от Ариматея, на име 
Иосиф, който също беше се учил при 
Исуса.

58 Той дойде при Пилата и поиска 
Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда 
да му се даде.

59 Иосиф, като взе тялото, обви го с чиста 
плащаница,

60 и го положи в своя нов гроб, който бе 
изсякъл в скалата; и като привали голям 
камък на гробната врата, отиде си.

МАРКО 15:27 И с Него разпнаха двама 
разбойници, един отдясно Му и един 
отляво Му.

28 [И се изпълни писанието, което казва: “И 

с беззаконните се числи”].

ЕВРЕИ 5:9 и като се усъвършенствува, 
стана причина за вечно спасение за 
всички, които Му са послушни,

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

Вижте още: Марко 15:43-46; Лука 23:41,50-53; Йоан 19:38-
42; Деяния 13:28; 1 Коринтяни 15:4; Йоан 3:5.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

F09 Жертвата и изкуплението от Месията.
G01 Възкресението на Месията е 

пророкувано.
     
ИСАЯ 53:10 Но Господ благоволи 

той да бъде бит, предаде Го на печал; 
Когато направиш душата Му принос 
за грях, Ще види потомството, ще 
продължи дните Си, И това, в което 
Господ благоволи, ще успее в ръката 
Му.

11 Ще види плодовете от труда 
на душата Си и ще се насити; 
Праведният Ми служител ще 
оправдае мнозина чрез знанието 
им за Него, И Той ще се натовари с 
беззаконията им.

ПСАЛМИ 110:3 В деня, когато събереш 
силата си, твоите люде ще представят 
себе си доброволно, в света премяна; 
Твоите млади ще дойдат при тебе като 
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росата из утробата на зората.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

19 Идете, прочее, научете всичките народи, 
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина 
и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко що съм 
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека на века. 
[Амин].

ЛУКА 22:44 И като беше на мъка, 
молеше се по-усърдно; и потта Му стана 
като големи капки кръв, които капеха на 
земята.

ЙОАН 12:24 Истина, истина ви казвам, 
ако житното зърно не падне в земята 
и не умре, то си остава самотно; но ако 
умре, дава много плод.

РИМЛЯНИ 3:21 А сега и независимо от 
закон се яви правдата от Бога, за която 
свидетелствуват законът и пророците,

22 сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса 
Христа, за всички [и на всички], които 
вярват; защото няма разлика.

23 Понеже всички съгрешиха и не 
заслужават да се прославят от Бога,

24 а с Неговата благост се оправдават даром 
чрез изкуплението, което е в Христа 
Исуса,

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 Господа Исуса 
Христа и в Духа на нашия Бог.

2 КОРИНТЯНИ 5:20 И тъй от 
Христова страна сме посланици, като 
че Бог чрез нас умолява; молим ви от 
Христова страна, примирете се с Бога,

21 Който за нас направи грешен {Гръцки: 
Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да 
станем ние чрез Него праведни {Гръцки: 
Правда} пред Бога.

ЕФЕСЯНИ 4:11 И Той даде едни да бъдат 
апостоли, други пророци, други пък 
благовестители, а други пастири и 
учители,

12 за делото на служението, за назиданието 
на Христовото тяло, с цел да се 
усъвършенствуват светиите;

ЕВРЕИ 9:22 И почти мога да кажа, че 
по закона всичко с кръв се очистя; и без 
проливането на кръв няма прощение.

ЕВРЕИ 12:2 като гледаме на Исуса 
начинателя и усъвършителя на вярата 
ни, Който, заради предстоящата Нему 
радост, издържа кръст, като презря срама 
и седна отдясно на Божия престол.

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 
защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и 
свещеници; и те царуват на земята.

Вижте още: Исая 42:1; Матей 17:5; Йоан 12:27-32; Римляни 
5:1,9,18,19; Галатяни 4:19; Тит 3:6,7; 1 Петрово 2:24; 1 

Петрово 3:18; Откровение 7:9-17.
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E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

F09 Жертвата и изкуплението от Месията.
H06 Застъпничеството на Месията.
  
ИСАЯ 53:12 Затова ще Му определя 

дял между великите, И Той ще 
раздели корист със силните, Защото 
изложи душата Си на смърт И към 
престъпници биде причислен, И 
защото взе на Себе Си греховете 
на мнозина И ходатайствува за 
престъпниците.

МАРКО 15:28 [И се изпълни писанието, 
което казва: “И с беззаконните се 
числи”].

ЛУКА 22:37 защото ви казвам, че 
трябва да се изпълни в Мене и това 
писание. “И към беззаконници биде 
причислен” защото писаното за Мене 
наближава към своето изпълнение.

ЛУКА 23:34 А Исус каза: Отче, прости 
им, защото не знаят какво правят. И като 
разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие 
за тях.

ФИЛИПЯНИ 2:8 и, като се намери 
в човешки образ, смири Себе Си и стана 
послушен до смърт, даже смърт на кръст.

9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари 
името, което е над всяко друго име;

10 така щото в Исусовото име да се поклони 
всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Вижте още: Псалми 2:8; Исая 49:24,25; Исая 52:15; Матей 
12:28,29; Колосяни 2:15; Евреи 2:14,15.

E24 Месията ще донесе мир.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 54:1-4
ИСАЯ 54:5 Защото твоят съпруг е 

Творецът ти, Чието име е Господ на 
Силите; И изкупителят ти е Светият 
Израилев, Който ще се нарече Бог на 
цялата земя.

ИСАЯ 54:6-9
ИСАЯ 54:10 Защото, ако и да 

изчезнат планините И да се поместят 
хълмовете, Пак Моята благост няма 
да се оттегли от тебе, И заветът Ми на 
мир няма да се помести, Казва Господ, 
Който ти показва милост,

11 От наскърбена, смутена, безутешна, 
Ето, Аз ще постеля камъните ти 
в красиви цветове, И ще положа 
основите ти от сапфири;

12 Ще направя кулите ти от рубини, 
Портите ти от антракс, И цялата ти 
ограда от отбрани камъни.

13 Всичките ти чада ще бъдат научени 
от Господа; И голям ще бъде мирът на 
чадата ти.

ИСАЯ 54:14-17

ЛУКА 10:21 В същия час Исус се 
зарадва чрез Светия Дух, и каза: 
Благодаря Ти, Отче, Господи на небето 
и земята, за дето си утаил това от 
мъдрите и разумните, а си го открил на 
младенците. Да, Отче, защото така Ти се 
видя угодно.
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ЛУКА 24:45 Тогава им отвори ума, за 
да разберат писанията.

ЙОАН 6:45 Писано е в пророците: 
“Всички ще бъдат научени от Бога”. 
Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, 
дохожда при Мене.

ЙОАН 6:65 И каза: Затова ви рекох, че 
никой не може да дойде при Мене ако не 
му е дадено от Отца.

ЙОАН 14:26 А Утешителят, Светият 
Дух, когото Отец ще изпрати в Мое 
име, той ще ви научи на всичко, и ще ви 
напомни всичко, което съм ви казал.

ДЕЯНИЯ 14:22 и утвърдяваха душите 
на учениците, като ги увещаваха да 
постоянствуват във вярата, и ги учеха, 
че през много скърби трябва да влезем в 
Божието царство.

ЕФЕСЯНИ 4:21 понеже сте чули, и сте 
научени от Него, (както е истината в 
Исуса),

1 СОЛУНЦИ 4:9 А за братолюбието няма 
нужда да ви пиша; защото сами вие сте 
научени от Бога да се любите един друг;

ЕВРЕИ 8:10 Защото, ето заветът, който 
ще направя с Израилевия дом След ония 
дни, казва Господ: Ще положа законите 
Си в ума им И ще ги напиша в сърцата 
им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат 
мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 

познават, От малък до голям между тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:18 Стената му беше 
съградена от яспис, а самият град от 
чисто злато, подобно на чисто стъкло.

19 Основните камъни на градските стени 
бяха украсени с всякакви скъпоценни 
камъни: първият основен камък 
беше яспис, вторият сапфир, третият 
халкидон, четвъртият смарагд,

20 петият сардоникс, шестият сард, седмият 
хрисолит, осмият вирил, деветият топаз, 
десетият хрисопрас, единадесетият 
яцинт, дванадесетият аметист.

21 И дванадесетте порти бяха дванадесет 
бисера; всяка порта бе от един бисер; и 
улицата на града беше от чисто злато, 
прозрачно като стъкло.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Псалми 25:8-12; Псалми 34:19; 
Псалми 71:17; Исая 2:3; Исая 11:9; Исая 51:6; Еремия 31:34; 

Матей 11:27; Римляни 11:29; Йоан 2:20,27.

E07 Предложението за спасение от 
Месията.

ИСАЯ 55:1 О вие, които сте жадни, 
дойдете всички при водите; И вие, 
които нямате пари, дойдете купете, 
та яжте; Да! дойдете, купете вино и 
мляко, Без пари и без плата.

ЙОАН 4:13 Исус в отговор й каза: 
Всеки, който пие от тая вода, пак ще 
ожаднее;

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.
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38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

1 ПЕТРОВО 2:2 пожелавайте като 
новородени младенци, чистото духовно 
мляко, за да пораснете чрез него към 
спасение,

ОТКРОВЕНИЕ 21:6 И рече ми: 
Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, 
началото и краят. На жадния ще дам 
даром от извора на водата на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 22:17 И Духът и 
невестата казват: Дойди. И който чуе, 
нека рече: Дойди. И който е жаден нека 
дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота.

Вижте още: Исая 41:18; Исая 52:3; Исая 63:1; Йоил 3:18; 
Матей 13:44; Матей 26:29; Римляни 3:24; 1 Коринтяни 3:2; 

Ефесяни 2:8.

E07 Предложението за спасение от 
Месията.

ИСАЯ 55:2 Защо иждивявате пари 
за онова, което не е хляб, И трудът си 
за това, което не насища? Послушайте 
Ме с внимание и ще ядете благо, И 
душата ви ще се наслаждава с най-
доброто {Еврейски: Тлъстината.}.

МАТЕЙ 15:9 Обаче напразно Ми се 
кланят, Като преподават за поучения 
човешки заповеди”.

МАТЕЙ 22:4 Пак изпрати други 
слуги, казвайки: Речете на поканените: 

Ето, приготвих обеда си; юнците ми и 
угоените са заклани, и всичко е готово; 
дойдете на сватба.

МАРКО 7:14 И пак повика народа 
и каза им: Слушайте Ме всички и 
разбирайте.

РИМЛЯНИ 10:2 Защото свидетелствувам 
за тях, че те имат ревност за Бога, само че 
не е според пълното знание.

3 Понеже, ако не знаят правдата, която е от 
Бога и искат да поставят своята, те не се 
покориха на правдата от Бога.

РИМЛЯНИ 10:17 И тъй, вярването 
е от слушане, а слушането - от 
Христовото слово.

ФИЛИПЯНИ 3:7 Но това, което 
беше за мене придобивка, като загуба го 
счетох за Христа.

Вижте още: Псалми 34:11; Притчи 8:32; Исая 46:6; Исая 
51:1,4,7; Еремия 2:13; Еремия 31:14; Авакум 2:13; Лука 15:23; 

Йоан 6:48-58.

E11 Месията ще даде вечен живот.
E20 Месията ще създаде нов завет.

ИСАЯ 55:3 Приклонете ухото си 
и дойдете при Мене, Послушайте, и 
душата ви ще живее; И Аз ще направя 
с вас вечен завет Според верните 
милости, обещани на Давида.

МАТЕЙ 13:16 А вашите очи са блажени, 
защото виждат, и ушите ви, защото чуват.

МАТЕЙ 17:5 А когато той още 
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говореше, ето, светъл облак ги засени; 
и ето из облака глас, който каза: Този е 
Моят възлюбен Син, в Когото е Моето 
благоволение, Него слушайте.

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 смъртта в живота.

25 Истина, истина ви казвам, иде час, и 
сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на 
Божия Син, и които го чуят ще живеят.

ЙОАН 6:37 Всичко което Ми дава 
Отец, ще дойде при Мене, и който дойде 
при Мене никак няма да го изпъдя;

ЙОАН 6:44 Никой не може да дойде 
при Мене, ако не го привлече Отец, 
Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в 
последния ден.

45 Писано е в пророците: “Всички ще бъдат 
научени от Бога”. Всеки, който е чул от 
Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

ЙОАН 8:47 Който е от Бога, той слуша 
Божиите думи; вие затова не слушате, 
защото не сте от Бога.

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

ДЕЯНИЯ 13:34 А че Го е възкресил от 
мъртвите, никога вече да се не връща 

в изтлението казва така: “Ще ви дам 
Верните милости, обещани на Давида”.

Вижте още: Битие 17:7; Псалми 78:1; Псалми 89:35-
37; Притчи 4:20; Исая 61:8; Еремия 32:40; Еремия 50:5; 

Езекиил 37:24,25; Матей 11:28; Евреи 13:20.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ИСАЯ 55:4 Ето, дадох го за свидетел 
на племената, За княз и заповедник 
на племената.

ЙОАН 10:3 Нему вратарят отваря; и 
овцете слушат гласа му; и вика своите 
овце по име и ги извежда.

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

ЙОАН 13:13 Вие Ме наричате Учител 
и Господ; и добре казвате, защото съм 
такъв.

ЙОАН 18:37 Затова Пилат Му каза: 
Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти 
право казваш, защото Аз съм цар. Аз за 
това се родих, и за това дойдох на света, 
да свидетелствувам за истината. Всеки, 
който е от истината, слуша Моя глас.

1 ТИМОТЕЙ 6:13 Заръчвам ти 
пред Бога, Който оживява всичко и пред 
Христа Исуса, Който пред Понтийския 
Пилат засвидетелствува с добрата 
изповед,

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
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първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

ОТКРОВЕНИЕ 3:14 До ангела на 
лаодикийската църква пиши: Това казва 
Амин, верният и истински свидетел, 
начинателят на всичко, което Бог е 
създал.

Вижте още: Езекиил 34:23,24; Даниил 9:25; Осия 3:5; 
Михей 5:2-4; Матей 2:6; Йоан 3:16; Йоан 12:26; Евреи 2:10; 

Евреи 5:9.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ИСАЯ 55:5 Ето, ще призовеш народ, 
когото ти не познаваш; И народ, 
който не те познаваше, ще тича при 
тебе, Заради Господа твоя Бог, И 
заради Светия Израилев, защото те е 
прославил,

ЙОАН 10:16 И други овце имам, които 
не са от тая кошара, и тях трябва да 
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат 
едно стадо с един пастир.

ЙОАН 13:31 А когато излезе, Исус 
казва: Сега се прослави Човешкият Син, 
и Бог се прослави в Него;

32 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро 
ще Го прослави.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

РИМЛЯНИ 15:21 но, както е 
писано: - “Ония ще видят, на които 
не се е възвестило за Него; И ония ще 
разберат, които не са чули”

1 ПЕТРОВО 1:11 като издирваха, кое или 
какво време посочваше Христовият 
Дух, който беше в тях, когато 
предизвестяваше Христовите страдания, 
и след тях славите.

Вижте още: Битие 49:10; Псалми 18:43; Псалми 110:1-3; 
Исая 11:10; Исая 52:15; Исая 60:5,9; Осия 1:10; Деяния 3:13; 

Деяния 5:31; Евреи 5:5.

E07 Предложението за спасение от 
Месията.

ИСАЯ 55:6 Търсете Господа, докле 
може да се намери. Призовавайте Го 
докато е близо;

МАТЕЙ 6:33 Но първо търсете 
Неговото царство и Неговата правда; и 
всичко това ще ви се прибави.

МАТЕЙ 7:7 Искайте, и ще ви се даде; 
търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще 
ви се отвори,

8 защото всеки, който иска, получава; 
който търси, намира; и на тогова, който 
хлопа, ще се отвори.

ЛУКА 11:9 И Аз ви казвам: Искайте 
и ще ви се даде; търсете и ще намерите; 
хлопайте и ще ви се отвори.

10 Защото всеки, който иска получава; 
който търси, намира; и на онзи, който 
хлопа, ще се отвори.
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ЙОАН 12:35 Тогава Исус им рече: Още 
малко време светлината е между вас. 
Ходете докле имате светлината, за да ви 
не настигне тъмнината. Който ходи в 
тъмнината не знае къде отива.

36 Докле имате светлината, вярвайте в 
светлината, за да станете просветени 
чрез {Гръцки: Синове на.} светлината. 
Това изговори Исус и отиде та се скри от 
тях.

РИМЛЯНИ 11:7 Тогава какво? Онова, 
което Израил търсеше, това не получи, 
но избраните го получиха, а останалите 
се закоравиха даже до днес;

ЕВРЕИ 2:3 то как ще избегнем ние, 
ако пренебрегнем едно толкова велико 
спасение, което, от начало прогласено от 
Господа, се потвърди между нас от тия, 
които бяха го чули;

Вижте още: Псалми 27:8; Псалми 69:32; Псалми 105:4; 
Псалми 145:18; Псалми 148:14; Исая 12:6; Исая 45:19; Исая 
46:13; Еремия 29:12-14; Плачът на Еремия 3:25; Амос 5:4; 
Софония 2:3; Малахия 3:1; Матей 7:7,8; Лука 12:31; Лука 

13:25; Йоан 6:26; Йоан 7:33,34; 2 Коринтяни 6:1,2.

E21 Месията ще прости греховете.

ИСАЯ 55:7 Нека остави 
нечестивият пътя си, И неправедният 
помислите си, Нека се обърне към 
Господа, и Той ще се смили за него, 
И към нашия Бог, защото Той ще 
прощава щедро.

МАТЕЙ 7:21 Не всеки, който Ми казва: 
Господи! Господи! ще влезе в небесното 
царство, но който върши волята на Отца 
Ми, Който е на небесата.

22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: 

Господи! Господи! не в Твоето ли име 
пророкувахме, не в Твоето ли име 
бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име 
направихме много велики дела?

23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм 
ви познавал; махнете се от Мене вие, 
които вършите беззаконие.

МАТЕЙ 9:13 Но идете и научете се що 
значи тази дума: “Милост искам, а не 
жертви”, защото не съм дошъл да призова 
праведните, а грешните [на покаяние].

ЛУКА 7:47 Затова ти казвам: 
Прощават й се многото грехове; (защото 
тя обикна много); а комуто малко се 
прощава той малко обича.

ЛУКА 15:10 Също така, казвам ви, има 
радост пред Божиите ангели за един 
грешник, който се кае.

ЛУКА 15:24 защото този мой син 
бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се 
намери. И почнаха да се веселят.

ДЕЯНИЯ 3:19 Затова покайте се и 
обърнете се, за да се заличат греховете 
ви, та да дойдат освежителни времена от 
лицето на Господа,

1 ТИМОТЕЙ 1:15 Вярно е това слово и 
заслужава пълно приемане, че Христос 
Исус дойде на света да спаси грешните, 
от които главният съм аз.

16 Но придобих милост по тая причина, за 
да покаже Исус Христос в мене, главния 
грешник, цялото Си дълготърпение, за 
пример на ония, които щяха да повярват 
в Него за вечен живот.
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Вижте още: Изход 34:6,7; Псалми 130:7; Исая 1:16-18; Исая 
43:25; Исая 44:22; Еремия 3:12; Езекиил 3:18,19; Езекиил 

18:21-23,27-32; Езекиил 33:11,14-16; Осия 13:16; Осия 14:1; Йона 
3:10; Матей 23:25,26; Римляни 5:16-21; 1 Коринтяни 6:9-11; 

Ефесяни 1:6-8; Яков 4:8-10.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

ИСАЯ 55:10 Защото както слиза 
дъждът и снегът от небето, И не се 
връща там, Но пои земята И я прави 
да произрастява и да напъпва, Та 
дава семе на сеяча и хляб на гладния 
{Еврейски: Ядещия.}.

11 Така ще бъде словото Ми, което 
излиза из устата Ми; Не ще се върне 
при Мене празно, Но ще извърши 
волята Ми, И ще благоуспее в онова, 
за което го изпращам.

МАТЕЙ 24:35 Небето и земята ще 
преминат, но Моите думи няма да 
преминат.

ЙОАН 6:63 Духът е, който дава живот; 
плътта нищо не ползува; думите, които 
съм ви говорил, дух са и живот са.

РИМЛЯНИ 10:17 И тъй, вярването 
е от слушане, а слушането - от 
Христовото слово.

1 СОЛУНЦИ 2:13 И за туй и 
ние непрестанно благодарим на Бога 
загдето, като приехте чрез нас словото 
на Божието послание, приехте го, не 
като човешко слово, а като Божие слово, 
каквото е наистина, което и действува 
между вас, вярващите.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

ЕВРЕИ 2:3 то как ще избегнем ние, 
ако пренебрегнем едно толкова велико 
спасение, което, от начало прогласено от 
Господа, се потвърди между нас от тия, 
които бяха го чули;

ЯКОВ 1:18 От собствената Си воля ни 
е родил чрез словото на истината, за да 
бъдем един вид пръв плод на Неговите 
създания.

1 ПЕТРОВО 1:23 тъй като се възродихте, 
не от тленно семе, а от нетленно чрез 
Божието слово, което живее и трае [до 
века].

Вижте още: Исая 45:23; Исая 46:10; Лука 8:11-16.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 55:12 Защото ще излезете с 
радост, И ще бъдете изведени с мир; 
Планините и хълмовете ще запеят 
пред вас радостно, И всичките полски 
дървета ще изпляскат с ръце.

13 Вместо драка ще израсте елха, Вместо 
трън ще израсте мирта; И това ще 
бъде на Господа за име, За вечно 
знамение, което няма да се изличи.

РИМЛЯНИ 5:1 И тъй, оправдани чрез 
вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия 
Господ Исус Христос;
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РИМЛЯНИ 15:13 А Бог на 
надеждата да ви изпълни с пълна радост 
и мир във вярването, тъй щото чрез 
силата на Светия Дух да се преумножава 
надеждата ви.

1 КОРИНТЯНИ 6:9 Или не знаете, 
че неправедните няма да наследят 
Божието царство? Недейте се лъга. Нито 
блудниците, нито идолопоклонниците, 
нито прелюбодейците, нито 
малакийците, нито мъжеложниците,

10 нито крадците, нито сребролюбците, 
нито пияниците, нито хулителите, нито 
грабителите няма да наследят Божието 
царство.

11 И такива бяха някои от вас; но вие 
измихте себе си от такива неща, но се 
осветихте, но се оправдахте в името на 
Господа Исуса Христа и в Духа на нашия 
Бог.

2 КОРИНТЯНИ 5:17 За туй, ако е 
някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, [всичко] стана 
ново.

ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,

КОЛОСЯНИ 1:11 подкрепявани 
с пълна сила, според Неговото славно 
могъщество, за да издържите и 
дълготърпите всичко с радост;

ОТКРОВЕНИЕ 2:7 Който има 
ухо, нека слуша, що говори Духът към 
църквите: На този, който победи, ще 
дам да яде от дървото на живота, което е 

[всред] Божия рай.

ОТКРОВЕНИЕ 22:2 И от двете страни 
на реката имаше дърво на живот, което 
раждаше плод дванадесет пъти, като 
даваше плод всеки месец; и листата 
на дърветата бяха за изцеление на 
народите.

Вижте още: #1; #2; #5.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
     
ИСАЯ 56:6 Също и чужденците, 

които се прилепват към Господа, За 
да Му служат, да обичат името на 
Господа, И да бъдат Негови слуги, - 
Всеки от тях, който пази съботата да я 
не оскверни, И държи завета Ми, -

7 И тях ще доведа в светия Си хълм, И 
ще ги зарадвам в Моя молитвен дом; 
Всеизгарянията им и жертвите им 
ще Ми бъдат благоугодни на олтара 
Ми, Защото домът Ми ще се нарече 
Молитвен дом на всичките племена.

8 Господ Иеова, Който събира 
изгонените на Израиля ето що казва: 
Ще му събера още и други Освен 
своите му, които вече са събрани.

ИСАЯ 43:6 Ще река на севера: 
Възвърни, И на юга: Не задържай; 
Доведи синовете Ми от далеч, И 
дъщерите Ми от земния край, -
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ИСАЯ 49:22 Така казва Господ 
Иеова: Ето, ще издигна ръката Си към 
народите, И ще възвися знамето Си пред 
племената; И те ще доведат синовете ти 
в обятията си, И дъщерите ти ще бъдат 
донесени на рамената им.

МАРКО 11:17 И поучаваше, казвайки им: 
Не е ли писано, “Домът Ми ще се нарече 
молитвен дом за всичките народи”? а вие 
го направихте “разбойнически вертеп”.

ЙОАН 10:16 И други овце имам, които 
не са от тая кошара, и тях трябва да 
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат 
едно стадо с един пастир.

ЙОАН 11:51 Това не каза от себе си, 
но бидейки първосвещеник през оная 
година, предсказа, че Исус ще умре за 
народа,

52 и не само за народа, но и за да събере в 
едно разпръснатите Божии чада.

ДЕЯНИЯ 2:41 И тъй, тия, които приеха 
поучението му, се покръстиха; и в същия 
ден се прибавиха около три хиляди души.

ДЕЯНИЯ 10:34 А Петър отвори уста и 
рече: Наистина виждам, че Бог не гледа 
на лице;

35 но във всеки народ оня, който Му се бои 
и върши правото, угоден Му е.

ЕФЕСЯНИ 1:10 за да се приложи когато се 
изпълнят времената, сиреч, да се събере 
в Христа всичко - това, което е небесно и 
земно, -

ЕФЕСЯНИ 2:11 Затова помнете, че вие, 

някога езичници по плът, наричани 
необрязани от тия, които се наричат 
обрязани с обрязване на плътта, което се 
извършва с ръце,

12 в онова време бяхте отделени от Христа, 
странни на Израилевото гражданство и 
чужденци към заветите на обещанието, 
без да имате надежда и без Бога на света.

13 А сега в Христа Исуса вие, които някога 
сте били далеч, сте поставени близо чрез 
кръвта на Христа.

ЕФЕСЯНИ 2:18 защото чрез Него и едните 
и другите имаме своя достъп при Отца в 
един Дух.

19 Затова вие не сте вече странни и 
пришелци, но сте съграждани на 
светиите и членове на Божието 
семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата 
на апостолите и пророците, като е 
краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

24 при Исуса, Посредника на новия завет, и 
при поръсената кръв, която говори по-
добри неща от Авеловата.

ЕВРЕИ 13:15 Прочее, чрез Него нека 
принасяме на Бога непрестанно хвалебна 
жертва, сиреч, плод от устни, които 
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изповядват Неговото име.

1 ПЕТРОВО 2:5 и вие, като живи камъни, 
се съграждате в духовен дом, за да 
станете свето свещенство, да принасяте 
духовни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа.

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

Вижте още: #1; #3; #4; Исая 56:3; Деяния 11:23; 2 
Коринтяни 8:5; Евреи 10:19-22; 1 Петрово 1:1,2.

E23 Месията ще покръсти Своите хора.
G06 Обителта на Святия Дух.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 57:15 Защото така казва 
Всевишният и Превъзнесеният, 
Който обитава вечността, Чието 
име е Светий: Аз обитавам на високо 
и свето място, Още с онзи, който е 
със съкрушен и смирен дух, За да 
съживявам духа на смирените, И да 
съживявам сърцето на съкрушилите 
се,

16 Защото няма да се съдя с човеците 
вечно, Нито ще бъда винаги гневен; 
Понеже тогаз биха примрели пред 
Мене Духът и душите, които съм 
направил.

17 Поради беззаконното му лакомство 
се разгневих и го поразих, Отвърнах 
лицето Си и се разгневих; Но той 

упорито последва пътя на сърцето си.
18 Видях пътищата му, и ще го изцеля; 

Още ще го водя, и пак ще утеша него и 
наскърбените му.

МАТЕЙ 19:28 А Исус им рече: Истина 
ви казвам, че във време на обновлението 
на всичко, когато Човешкият Син ще 
седне на славния Си престол, вие, 
които Ме последвахте, тоже ще седнете 
на дванадесет престола да съдите 
дванадесетте Израилеви племена.

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

ЙОАН 1:12 А на ония, които Го 
приеха, даде право да станат Божии чада, 
сиреч, на тия, които вярват в Неговото 
име;

13 които се родиха не от кръв, нито от 
плътска похот, нито от мъжка похот, но 
от Бога.

ЙОАН 3:3 Исус в отговор му рече: 
Истина, истина ти казвам, ако се не роди 
някой отгоре {Или: Изново.}, не може да 
види Божието царство.

4 Никодим Му казва: Как може стар човек 
да се роди? може ли втори път да влезе в 
утробата на майка си и да се роди?

5 Исус отговори: Истина, истина ти 
казвам, ако се не роди някой от вода и 
Дух, не може да влезе в Божието царство.

6 Роденото от плътта е плът, а роденото от 
Духа е дух.
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7 Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се 
родите отгоре.

8 Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; 
но не знаеш отгде иде и къде отива; така 
е с всеки, който се е родил от Духа.

ГАЛАТЯНИ 6:15 Защото в Христа 
Исуса нито обрязването е нещо, нито 
необрязването, а новото създание.

ЕФЕСЯНИ 2:1 И съживи вас, когато бяхте 
мъртви чрез вашите престъпления и 
грехове,

КОЛОСЯНИ 3:9 Не се лъжете един 
друг, понеже сте съблекли вече стария 
човек с делата му,

10 и сте се облекли в новия, който се 
подновява в познание по образа на Този, 
Който го е създал;

ТИТ 3:5 Той ни спаси не чрез праведни 
дела, които ние сме сторили, но по 
Своята милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

ЯКОВ 1:18 От собствената Си воля ни 
е родил чрез словото на истината, за да 
бъдем един вид пръв плод на Неговите 
създания.

1 ПЕТРОВО 1:3 Благословен да бъде 
Бог и Отец на нашия Господ Исус 
Христос, Който според голямата Си 
милост ни възроди за жива надежда 
чрез възкресението на Исуса Христа от 
мъртвите,

1 ПЕТРОВО 1:23 тъй като се възродихте, 

не от тленно семе, а от нетленно чрез 
Божието слово, което живее и трае [до 
века].

1 ПЕТРОВО 2:2 пожелавайте като 
новородени младенци, чистото духовно 
мляко, за да пораснете чрез него към 
спасение,

1 ЙОАНОВО 2:29 Ако знаете, че 
Той е праведен, знайте, че и всеки, който 
върши правда, е от Него роден.

1 ЙОАНОВО 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 ЙОАНОВО 5:1 Всеки, който вярва, че 
Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, 
който люби Родителя, люби и родения от 
Него.

1 ЙОАНОВО 5:4 Защото всичко, що е 
родено от Бога, побеждава света; и 
тая победа, която е победила света е 
спечелила нашата вяра.

1 ЙОАНОВО 5:18 Знаем, че всеки 
роден от Бога не съгрешава; но оня, 
който се е родил от Бога, пази себе си, и 
лукавият не се докосва до него.

Вижте още: #2; Псалми 51:10; Псалми 103:9-16; Псалми 
138:6; Псалми 147:3; Исая 66:2; Еремия 31:33; Еремия 32:40; 
Езекиил 11:19; Езекиил 18:31; Езекиил 36:26,27; Матей 5:3; 

Лука 15:20-24; Йоан 14:23; Римляни 5:21; 2 Коринтяни 5:17; 
Ефесяни 2:5,8,10; Филипяни 2:13; Колосяни 1:13; Колосяни 

2:13; Яков 4:6.
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E24 Месията ще донесе мир.

ИСАЯ 57:19 Аз, Който създавам 
плода на устните, казва Господ, 
Ще река: Мир, мир на далечния и 
близкия; И ще го изцеля.

ЛУКА 2:14 Слава на Бога във 
висините, И на земята мир между 
човеците, в които е Неговото 
благоволение.

ЕФЕСЯНИ 2:14 Защото Той е нашият 
мир, Който направи двата отдела едно, 
и развали средната стена, която ги 
разделяше,

15 като в плътта Си унищожи враждата, 
сиреч, закона със заповедите му 
изразени в постановления, за да създаде 
в Себе Си двата в един нов човек, и тъй 
да направи мир,

16 и в едно тяло да примири и двата с Бога 
чрез кръста, като уби на него враждата.

17 И като дойде благовествува мир на вас, 
които бяхте далеч, и мир на тия, които 
бяха близо;

D06 Месията ще бъде Съветникът.
D07 Месията ще бъде Посредникът.
E08 Правдата на Месията.
H06 Застъпничеството на Месията.
     
ИСАЯ 59:16 Видя, че нямаше човек, 

И почуди се, че нямаше посредник; 
Затова Неговата мишца издействува 
за него спасение, И правдата Му го 
подкрепи.

ПСАЛМИ 20:6 Сега зная, че Господ 
избавя помазаника Си; Ще го послуша от 
своето Си небе Със спасителната сила на 
десницата Си.

ПСАЛМИ 80:17 Нека бъде ръката Ти върху 
мъжа на Твоята десница, Върху човешкия 
син, когото си направил силен за Себе 
Си.

1 ТИМОТЕЙ 2:5 Защото има само един Бог 
и един ходатай между Бога и човеците, 
човекът Христос Исус,

ЕВРЕИ 9:15 Той е посредник на нов 
завет по тая причина, щото призваните 
да получават обещаното вечно 
наследство чрез смъртта, станала за 
изкупване престъпленията, извършени 
при първия завет.

ЕВРЕИ 10:7 Тогава рекох: Ето, дойдох, 
(В свитъка на книгата е писано за Мене), 
Да изпълня Твоята воля, о Боже” -

1 ЙОАНОВО 2:1 Дечица мои, това ви пиша, 
за да не съгрешите; но ако съгреши 
някой, имаме ходатай {Или, Утешител. 
Вж. Иоан 14:16} при Отца, Исуса Христа 
праведния.

Вижте още: Битие 18:23-32; Псалми 40:7; Псалми 98:1,2; 
Псалми 106:23; Псалми 108:6; Псалми 138:7; Исая 63:5; 

Еремия 5:1; Езекиил 22:30.

E08 Правдата на Месията.

ИСАЯ 59:17 Той се облече с правда 
като с броня, И тури на главата си 
спасение за шлем; Облече и одеждите 
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на възмездието за дреха, И загърна се 
с ревността като с мантия.

ИСАЯ 11:5 Правдата ще бъде пояс 
на кръста му, И верността пояс на 
хълбоците му.

РИМЛЯНИ 13:12 Нощта премина, 
а денят наближи; и тъй нека отхвърлим 
делата на тъмнината, и да се облечем в 
оръжието на светлината.

2 КОРИНТЯНИ 6:7 с говорене 
истината, с Божия сила, чрез оръжията 
на правдата в дясната ръка и в лявата;

ЕФЕСЯНИ 6:14 Стойте, прочее, препасани 
с истина през кръста си и облечени в 
правдата за бронен нагръдник,

15 и с нозете си обути с готовност чрез 
благовестието на мира.

16 А освен всичко това, вземете вярата 
за щит, с който ще можете да угасите 
всичките огнени стрели на нечестивия;

17 вземете тоже за шлем спасението и меча 
на Духа, който е Божието слово;

1 СОЛУНЦИ 5:8 а ние, като сме от деня, 
нека бъдем трезвени и нека облечем за 
бронен нагръдник вяра и любов и да 
турим за шлем надеждата за спасение.

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

Вижте още: Исая 51:9.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 59:18 Според дължимите им 
възмездия, така ще отплати, Ярост 
на противниците Си, възмездие на 
враговете Си; Ще даде възмездие на 
островите.

19 Така ще се убоят от името на Господа 
живеещите на запад, И от славата Му 
живеещите при изгрева на слънцето; 
Защото ще дойде като стремителен 
поток, Затласкан от Господното 
дихание;

20 А като Изкупител ще дойде в Сион И 
за ония от Якова, които се обръщат 
от престъпление, казва Господ.

ИСАЯ 11:10 И в оня ден, към Иесевия 
корен, - Който ще стои като знаме на 
племената, - Към него ще прибягват 
племената; И неговото местоуспокоение 
ще бъде славно.

МАЛАХИЯ 1:11 Защото от изгрева на 
слънцето до захождането му Името Ми 
ще бъде велико между народите, И на 
всяко място ще се принася на името Ми 
темян И чист принос. Защото Моето име 
ще бъде велико между народите, Казва 
Господ на Силите;

МАТЕЙ 16:27 Защото Човешкият Син ще 
дойде в славата на Отца Си със Своите 
ангели; и тогава ще въздаде всекиму 
според делата му.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
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да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #4; #5; Левит 25:25,26; Рут 4:1-22; Исая 
41:14; Исая 44:6,24; Исая 48:17; Исая 49:7; Исая 54:5,8; Исая 
60:16; Исая 63:16; Еремия 14:8; 2 Коринтяни 1:10; Галатяни 

4:5; 2 Тимотей 4:18; Тит 2:14; Евреи 2:15; 2 Петрово 2:9.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 59:21 А от Моя страна, ето 
Моят завет с тях, казва Господ: 
Духът Ми, който е на тебе, И словата 
Ми, които турих в устата ти, Не ще 
липсват от устата ти, Нито от устата 
на потомството ти, Нито от устата 
на тяхното потомство {Еврейски: 
Потомството на потомството им.}. От 
сега и до века, казва Господ.

ЕРЕМИЯ 31:31 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще направя с Израилевия 
дом и с Юдовия дом Нов завет;

32 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им, В деня, когато ги хванах за 
ръка, За да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те престъпиха Моя завет, 
Поради което Аз се отвърнах от тях, 
казва Господ.

33 Но ето заветът, Който ще направя с 
Израилевия дом След ония 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 Мои люде;

34 И няма вече да учат Всеки ближния си 
и всеки брата 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.

ЛУКА 11:13 И тъй, ако вие, които сте 
зли знаете да давате блага на чадата си, 
колко повече Небесният Отец ще даде 
Светия Дух на ония, които искат от Него!

РИМЛЯНИ 9:6 Обаче, не че е пропаднало 
Божието слово; защото не всички ония са 
Израил, които са от Израиля;

7 нито са всички чада, понеже са 
Авраамово потомство; но “в Исаака”, каза 
Бог, “ще се наименува твоето потомство”.

8 Значи, не чадата, родени по плът, са 
Божии чада; но чадата, родени според 
обещанието се считат за потомство.

ЕВРЕИ 8:8 А напротив, когато 
порицава израилтяните, казва: “Ето, идат 
дни, казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;
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9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

Вижте още: #1; #2; Матей 26:26-29.

B14 Месията разкрива Божията слава.
C01 Раждането на Месията е пророкувано.
E10 Месията ще бъде и Месия за 

Езичниците.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
     
ИСАЯ 60:1 Стани, свети, защото 

светлина дойде за тебе, И славата 
Господна те осия.

2 Защото, ето, тъмнина ще покрие 
земята, И мрак племената; А над тебе 
ще осияе Господ, И славата Му ще ти 
се яви.

3 Народите ще дойдат при светлината 
ти, И царете при бляскавата ти зора.

4 Дигни наоколо очите си и виж: Те 
всички се събират, идат при тебе; 
Синовете ти ще дойдат от далеч, И 
дъщерите ти ще бъдат носени на ръце 
{Еврейски: Бавене на обятия. Виж. Гл. 
66:12.}.

5 Тогава ще видиш и ще се зарадваш 
{Еврейски: Светне пред очите ти}, 
И сърцето ти ще затрепти и ще се 
разшири; Защото изобилието на 
морето ще се обърне към тебе, Имотът 

на народите ще дойде при тебе.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ЛУКА 2:30 Защото видяха очите ми 
спасението,

31 Което си приготвил пред всички люде;
32 Светлина да просвещава народите, И 

слава на Твоите люде Израил.

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ЙОАН 1:9 Истинската светлина, 
която осветлява всеки човек, идеше на 
света.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
светлина на народите, За да бъдеш за 
спасение до края на земята”

ДЕЯНИЯ 26:18 да им отвориш очите, та 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.

РИМЛЯНИ 11:11 Тогава казвам: Спънаха 
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ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез 
тяхното отклонение дойде спасението 
на езичниците, за да ги възбуди към 
ревнивост.

12 А, ако тяхното отклонение значи 
богатство за света и тяхното отпадане - 
богатство за езичниците, колко повече 
тяхното пълно възстановяване!

13 Защото на вас, които бяхте езичници, 
казвам, че, понеже съм апостол на 
езичниците, аз славя моята служба,

14 дано по някакъв начин да възбудя към 
ревнивост тия, които са моя плът, и да 
спася някои от тях.

15 Защото, ако тяхното отхвърляне значи 
примирение на света, какво ще бъде 
приемането им, ако не оживяване от 
мъртвите?

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Матей 15:14; Матей 23:19,24; 
Деяния 14:16; Деяния 17:30,31; Римляни 15:9-12; Ефесяни 

5:14.

B21 Месията е Светлината.
G05 Месията ще види много плод.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
H11 Месията ще бъде прославен.

ИСАЯ 60:6-7
ИСАЯ 60:8 Кои са тия, които летят 

като облаци, И като гълъби към 
прозорците си?

9 Ето, островите ще Ме чакат, С 
тарсийските кораби начело, За да 
доведат от далеч синовете ти Заедно 
със среброто им, и златото им, 
Заради името на Господа твоя Бог, 

И за Светият Израилев, защото те 
прослави.

10 Чужденците ще съградят стените 
ти, И царете им ще ти служат; 
Защото в гнева Си те поразих, Но 
в благоволението Си ти показах 
милост.

11 Портите ти ще бъдат винаги 
отворени, Не ще се затворят ни денем 
ни нощем, За да се внася в тебе имота 
на народите, И да се докарват царете 
им.

ИСАЯ 60:12-15
ИСАЯ 60:16 Ще сучиш млякото 

на народите, Да! ще се храниш от 
{Еврейски: Ще сучиш.} гърдите 
на царете; И ще познаеш, че Аз 
Иеова съм твоят Спасител И твоят 
Изкупител, Мощният Яковов.

17 Вместо мед ще донеса злато, И вместо 
желязо ще донеса сребро, Вместо 
дърво мед, И вместо камъни желязо; 
Тоже ще направя мирът да бъде 
твой надзирател, И правдата твое 
началство.

18 Няма вече да се чува насилие в земята 
ти, Опустошение и разорение в 
пределите ти; А ще наречеш стените 
си Спасение И портите си Хвала.

19 Слънцето не ще ти бъде вече светлина 
денем, Нито луната със сиянието си 
ще ти свети; Но Господ ще ти бъде 
вечна светлина, И твоят Бог твоя 
слава.

20 Слънцето ти няма вече да залезе Нито 
ще се скрие луната ти; Защото Господ 
ще ти бъде вечна светлина, И дните 
на жалеенето ти ще се свършат.

21 Твоите люде всички ще бъдат 
праведни; Земята ще им бъде вечно 
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наследство; Те са клонче, което Аз съм 
посадил, Дело на Моите ръце, за да се 
прославям.

ПСАЛМИ 37:29 Праведните ще наследят 
земята, И ще живеят на нея до века.

ПСАЛМИ 72:11 Да! ще му се поклонят 
всичките царе, Всичките народи ще му 
слугуват.

ИСАЯ 26:1 В оня ден тая песен ще се 
изпее в Юдовата земя: Имаме укрепен 
град; Спасение ще тури Бог за стени и 
подпорки.

2 Отворете портите, За да влезе 
праведният народ, който пази истината.

ИСАЯ 49:23 Царе ще бъдат твои 
хранители, И техните царици твои 
кърмилници; Ще ти се поклонят с лице 
до земята, И ще лижат пръстта на нозете 
ти; И ти ще познаеш, че Аз съм Господ, 
И че ония, които Ме чакат, не ще се 
посрамят.

ЙОАН 9:5 Когато съм в света, 
светлина съм на света.

ЙОАН 12:28 Отче, прослави името 
Си. Тогава дойде глас от небето: И Го 
прославих, и пак ще Го прославя.

ЙОАН 15:1 Аз съм истинската лоза, и 
Отец ми е земеделецът.

2 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, 
Той я отрязва; и всяка що дава плод, 
очистя я, за да дава повече плод.

ЙОАН 15:8 В това се прославя Отец 

Ми, да принасяте много плод; и така ще 
бъдете Мои ученици.

РИМЛЯНИ 1:17 Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра към 
вяра, както е писано: “Праведният чрез 
вяра ще живее”.

РИМЛЯНИ 5:19 Защото, както чрез 
непослушанието на единия човек 
станаха грешни мнозината, така и чрез 
послушанието на единия мнозината ще 
станат праведни.

ЕФЕСЯНИ 2:10 Защото сме Негово 
творение създадени в Христа Исуса 
за добри дела, в които Бог отнапред е 
наредил да ходим.

2 ПЕТРОВО 3:13 А според обещанието Му 
очакваме ново небе и нова земя, в която 
да живее правда.

ОТКРОВЕНИЕ 21:12 Градът имаше 
голяма и висока стена, с дванадесет 
порти, и на портите дванадесет ангела, 
и надписани над портите имена, които 
са имената на дванадесетте племена на 
израилтяните:

13 откъм изток три порти, откъм север три 
порти, откъм юг три порти, и откъм 
запад три порти.

14 И градската стена имаше дванадесет 
основни камъка с дванадесет имена на 
тях, имената на дванадесетте апостоли на 
Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 21:23 И градът нямаше 
нужда от слънце, нито от луна да го 
осветява, защото Божията слава го 
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осветяваше, и неговото светило е Агнето.
24 И народите ще ходят по неговата 

светлина: земните царе ще донасят в 
него своите славни неща.

25 Портите му не ще се затварят денем, (а 
{Гръцки: Защото} нощ не ще има там);

26 па и народите ще донасят в него 
славните си и ценни неща.

27 И в него никак няма да влезе нещо 
нечисто, нито оня, който върши мерзост 
и който лъже, а само записаните в 
книгата на живота на Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 22:5 Нощ не ще има 
вече; и не ще имат нужда от светене 
на светило или от слънчева светлина, 
защото Господ Бог ги осветява. И те ще 
царуват до вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Псалми 1:5; Псалми 112:1-6; 
Исая 57:13.

D01 Помазанието на Месията.
E06 Мисията и призванието на Месията.
E15 Месията ще донесе радостни новини.
H11 Месията ще бъде прославен.
     
ИСАЯ 61:1 Духът на Господа 

Иеова е на мене; Защото Господ ме 
е помазал да благовествувам на 
кротките, Пратил ме е да превържа 
сърцесъкрушените, Да проглася 
освобождение на пленниците, И 
отваряне затвора на вързаните;

2 Да проглася годината на 
благоволението Господно, И деня 
на въздаянието от нашия Бог; Да 
утеша всичките наскърбени;

3 Да наредя за наскърбените в Сион, 

Да им дам венец вместо пепел, Миро 
на радост вместо плач, Облекло 
на хваление вместо унил дух; За 
да се наричат дървета на правда 
Насадени от Господа, за да се 
прослави Той.

ИСАЯ 57:15 Защото така казва 
Всевишният и Превъзнесеният, Който 
обитава вечността, Чието име е Светий: 
Аз обитавам на високо и свето място, 
Още с онзи, който е със съкрушен и 
смирен дух, За да съживявам духа на 
смирените, И да съживявам сърцето на 
съкрушилите се,

МАТЕЙ 3:16 И като се кръсти, Исус 
веднага излезе от водата; и, ето, отвориха 
Му се небесата, и видя Божият Дух, че 
слиза като гълъб и се спускаше на Него;

17 и ето глас от небесата, който казваше: 
Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е 
Моето благоволение.

МАТЕЙ 5:4 Блажени скърбящите, 
защото те ще се утешат.

5 Блажени кротките, защото те ще 
наследят земята.

ЛУКА 4:17 И подадоха Му книгата 
на пророк Исаия; и Той, като отвори 
книгата, намери мястото дето бе писано: 
-

18 “Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е 
помазал да благовестявам на сиромасите; 
Прати Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.
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20 И като затвори книгата, върна я на 
служителя и седна; а очите на всички в 
синагогата бяха впити в Него.

21 И почна да им казва: Днес се изпълни 
това писание във вашите уши.

ЙОАН 1:32 И Иоан свидетелствува, 
казвайки: Видях Духът да слиза като 
гълъб от небето и да почива върху Него.

33 И аз Го не познах; но Оня, Който ме 
прати да кръщавам с вода Той ми рече: 
Онзи, над Когото видиш да слиза Духът 
и да почива върху Него, Той е Който 
кръщава със Светия Дух.

34 И видях и свидетелствувам, че Тоя е 
Божият Син.

ЙОАН 15:11 Това ви говорих, за да бъде 
Моята радост във вас, и вашата радост да 
стане пълна.

2 КОРИНТЯНИ 6:2 (Защото казва: 
- “В благоприятно време те послушах, 
И в спасителен ден ти помогнах”; ето, 
сега е благоприятно време, ето, сега е 
спасителен ден).

2 КОРИНТЯНИ 7:9 Сега се радвам 
не за наскърбяването ви, но защото 
наскърбяването ви доведе до покаяние; 
понеже скърбяхте по Бога, та да се не 
повредите от нас в нищо.

10 Защото скръбта по Бога докарва 
спасително покаяние, което не 
причинява разкаяние; но светската скръб 
докарва смърт.

Вижте още: #1; Псалми 30:11; Исая 12:1; Езекиил 16:8-13; 
Йоан 14:14-26; Тит 3:4-6.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
   
ИСАЯ 61:4 И ще се съградят 

отдавна запустелите места, Ще се 
издигнат досегашните развалини. 
И ще се обновяват пустите градове 
Опустошени от много родове.

5 Чужденци ще останат и ще пасат 
стадата ви, И чужденци ще бъдат 
ваши орачи и ваши лозари.

6 А вие ще се казвате свещеници 
Господни; Ще ви наричат служители 
на нашия Бог; Ще ядете имота на 
народите, И ще наследите тяхната 
слава.

7 Вместо срама си ще получите двойно, 
И вместо посрамянето си те ще се 
радват в наследството си; Затова в 
земята си ще притежават двойно, 
Радостта им ще бъде вечна.

8 Защото Аз Господ обичам правосъдие, 
Мразя грабителство с неправда; А 
тях ще възнаградя с вярност, И ще 
направя с тях вечен завет.

9 Потомството им ще бъде познато 
между народите, И внуците им между 
племената; Всеки, който ги гледа, 
ще познае, Че те са род, който Бог е 
благословил.

ДЕЯНИЯ 20:28 Внимавайте на себе си 
и на цялото стадо, в което Светият 
Дух ви е поставил епископи, да пасете 
църквата на Бога, която Той придоби със 
Собствената Си кръв.

ЕВРЕИ 8:8 А напротив, когато 
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порицава израилтяните, казва: “Ето, идат 
дни, казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към 
неправдите им И греховете им (и 
беззаконията им) няма да помня вече”.

13 А като каза “нов завет”, Той обявява 
първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до 
изчезване.

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

1 ПЕТРОВО 5:1 Прочее, презвитерите, 
които са между вас, увещавам аз който 
тоже съм презвитер и свидетел на 
Христовите страдания и участник на 
славата, която има да се яви:

2 Пазете Божието стадо, което е между вас; 
надзиравайте го, не с принуждение, а 

драговолно, като за Бога; нито за гнусна 
печалба, но с усърдие;

3 нито като че господарувате над паството, 
което ви се поверява, а като показвате 
пример на стадото.

4 И когато се яви Пастиреначалникът, ще 
получите венеца на славата, който не 
повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 1:6 и Който ни е 
направил Царство от свещеници на 
своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и 
господство във вечни векове. Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 5:10 и направил си ги 
на нашия Бог царство и свещеници; и те 
царуват на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 20:6 Блажен и 
свет оня, който участвува в първото 
възкресение; над такива втората смърт 
не ще има сила; а те ще бъдат свещеници 
Богу и на Христа и ще царуват с Него 
хиляда години.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

G05 Месията ще види много плод.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 61:10 Ще се развеселя 
премного в Господа, Душата ми ще 
се зарадва в моя Бог; Защото Той 
ме облече с одежди на спасение, 
Загърна ме с мантия на правда Като 
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младоженец украсен, подобно на 
първосвещеник, с венец, И като 
невеста накитена с украшенията си.

11 Защото, както земята произвежда 
растенията си, И както градина 
произраства посеяното в нея, Така 
Господ Иеова ще направи правдата и 
хвалата Да поникнат пред всичките 
народи.

БИТИЕ 3:11 А Бог му рече: Кой ти каза, 
че си гол? Да не би да си ял от дървото, 
от което ти заповядах да не ядеш?

ЛУКА 1:46 И Мария каза: - Величае 
душата ми Господа,

47 И зарадва се духът ми в Господа 
Спасителя мой.

2 КОРИНТЯНИ 5:2 Понеже в тоя дом 
и стенем като ожидаме да се облечем с 
нашето небесно жилище,

3 стига само, облечени с него, да не се 
намерим голи.

ОТКРОВЕНИЕ 3:5 Който победи, ще 
се облече така в бели дрехи; и Аз никога 
няма да излича името му от книгата на 
живота, но ще изповядам името му пред 
Отца Си и пред Неговите ангели.

ОТКРОВЕНИЕ 3:18 то съветвам те да 
купиш от Мене злато, пречистено с огън, 
за да се обогатиш, и бели дрехи, за да 
се облечеш, та да се не яви срамотата на 
твоята голота, и колурий, за да помажеш 
очите си, та да виждаш.

ОТКРОВЕНИЕ 7:14 И рекох му: 
Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: 

Това са ония, които идат от голямата 
скръб; и са опрали дрехите си, и са ги 
избелили в кръвта на Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 19:7 Нека се радваме 
и се веселим и нека отдадем Нему слава; 
защото дойде сватбата на Агнето, и 
Неговата жена се е приготвила.

8 И на нея се позволи да се облече в 
светъл и чист висон; защото висонът е 
праведните дела на светиите.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Битие 2:25; Битие 3:7-15; 
Филипяни 4:4; 1 Петрово 1:3-9; 1 Петрово 2:9.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 62:1 Заради Сион няма да 
млъкна, И заради Ерусалим няма да 
престана, Догдето не се яви правдата 
му като сияние, И спасението му като 
запалено светило.

2 Народите ще видят правдата ти, И 
всичките царе славата ти; И ти ще 
се наречеш с ново име, Което устата 
Господни ще нарекат.

3 Ще бъдеш тъй също славен венец в 
ръката Господна, Дори царска корона 
на дланта на твоя Бог.

ДЕЯНИЯ 9:15 А Господ му рече: Иди, 
защото той ми е съд избран да разгласява 
Моето име пред народите и царе и пред 
израилтяните;

ИСАЯ



282

1 КОРИНТЯНИ 9:25 И всеки, който 
се подвизава, се въздържа от всичко. Те 
вършат това за да получат тленен венец, а 
ние нетленен.

ФИЛИПЯНИ 4:1 Затова, 
възлюбени и многожелани мои братя, 
моя радост и мой венец, стойте така 
твърдо в Господа, възлюбени мои.

2 ТИМОТЕЙ 4:8 отсега нататък се пази за 
мене венецът (правдата), който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в оня 
ден; и не само на мене, но и на всички, 
които са обикнали Неговото явление.

ЯКОВ 1:12 Блажен онзи човек, който 
издържа изпитня; защото, като бъде 
одобрен, ще приеме за венец живота, 
който Господ е обещал на ония, които Го 
любят.

1 ПЕТРОВО 5:4 И когато се яви 
Пастиреначалникът, ще получите венеца 
на славата, който не повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 2:10 Не бой се от това, 
което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът 
скоро ще тури някои от вас в тъмницата, 
за да бъдете под изпитание, и ще имате 
скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и 
Аз ще ти дам венеца на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 2:17 Който има 
ухо, нека слуша що говори Духът към 
църквите: На тогова, който победи, 
ще дам от скритата манна; ще му дам и 
бяло камъче, и на камъчето ново име 
написано, което никой не познава, освен 
оня, който го получава.

ОТКРОВЕНИЕ 3:11 [Ето] ида скоро; 
дръж здраво това, което имаш, за да ти 
не отнеме никой венеца.

ОТКРОВЕНИЕ 4:4 И около престола 
имаше двадесет и четири престола, и 
видях, че на престолите седяха двадесет и 
четири старци, облечени в бели дрехи, и 
на главите им златни корони.

ОТКРОВЕНИЕ 4:10 двадесетте и 
четири старци падат пред седящия на 
престола, и се кланят на Онзи, Който 
живее до вечни векове, и полагат 
короните си пред престола, казвайки:

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 12:1 И голямо 
знамение се яви на небето, - жена, 
облечена със слънцето, с луната под 
нозете й и на главата й корона от 
дванадесет звезди.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Матей 27:29; 1 Солунци 2:19; 
Откровение 6:2; Откровение 14:14.
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B20 Любовта на Царя към Неговите хора.
B23 Благодатта на Бог и на Месията.
E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 62:4 Няма вече да се наричаш 
оставен, Нито ще се нарича вече 
земята ти пуста; Но ще се наричаш 
благоволение Мое е в него, И земята 
ти венчана; Защото Господ благоволи 
в тебе, и земята ти ще бъде венчана.

5 Защото както момък се жени за 
мома, Така и твоите люде {Еврейски: 
Синове.} ще се оженят за тебе; И 
както младоженецът се радва на 
невестата, Така и твоят Бог ще се 
зарадва на тебе.

6 На стените ти, Ерусалиме, поставих 
стражи, Които никога няма да 
мълчат, ни денем ни нощем. Вие, 
които припомнювате на Господа, не 
замълчавайте,

7 И не Му давайте почивка, Догдето 
не утвърди Ерусалим, и догдето не го 
направи похвален по земята.

8 Господ се закле в десницата Си и в 
силната Си мишца, казвайки: Няма 
да дам вече житото ти за храна на 
неприятелите ти, И чужденците няма 
да пият виното ти, за което ти си се 
трудил;

9 Но които го прибират в житницата 
те ще го ядат И ще хвалят Господа; 
И които го събират те ще го пият В 
дворовете на Моето светилище.

ОСИЯ 2:20 Ще те сгодя за Себе Си във 
вярност; И ще познаеш Господа.

21 И в оня ден ще отговоря, казва Господ, 
Ще отговоря на небето, И то ще отговори 
на земята,

ИСАЯ 54:6 Защото Господ те повика 
като жена оставена и наскърбена 
духом, Да! жена взета в младост, а после 
отхвърлена, казва твоят Бог.

7 Оставих те за малко време; Но с голяма 
милост ще те прибера.

СОФОНИЯ 3:17 Господ твой Бог е всред 
тебе, Силният, Който ще те спаси; Ще се 
развесели за тебе с радост, Ще се успокои 
в любовта Си, Ще се весели за тебе с 
песни.

ЛУКА 12:32 Не бой се, малко стадо, 
защото Отец ви благоволи да ви даде 
царството.

ЛУКА 15:7 Казвам ви, че също така 
ще има повече радост на небето за 
един грешник, който се кае, нежели за 
деветдесет и девет праведници, които 
нямат нужда от покаяние.

ЙОАН 3:29 Младоженецът е, 
който има невестата, а приятелят на 
младоженеца, който стои да го слуша, 
се радва твърде много поради гласа на 
младоженеца; и така, тая моя радост е 
пълна.

ЙОАН 15:11 Това ви говорих, за да бъде 
Моята радост във вас, и вашата радост да 
стане пълна.

РИМЛЯНИ 9:27 А Исаия вика за Израиля: - 
“Ако и да е числото на израилтяните като 
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морски пясък, Само остатък от тях ще се 
спаси;

ОТКРОВЕНИЕ 19:7 Нека се радваме 
и се веселим и нека отдадем Нему слава; 
защото дойде сватбата на Агнето, и 
Неговата жена се е приготвила.

ОТКРОВЕНИЕ 21:9 Тогава дойде един 
от седемте ангела, които бяха натоварени 
със седемте последни язви и държаха 
седемте чаши и ми проговори, казвайки: 
Дойди, ще ти покажа невестата, жената 
на Агнето.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Второзаконие 4:31; 
Второзаконие 30:9; Второзаконие 31:6,8,16-18; Исус 
Навин 1:5; 1 Царе 12:22; 3 Царе 19:10; 1 Летописи 16:31; 

Псалми 16:11; Псалми 94:14; Исая 49:14-16; Исая 53:10; Исая 
54:1,6,7; Исая 60:10; Исая 62:12; Еремия 32:41; Езекиил 

20:41; Осия 1:7-11; Йоан 17:13; Римляни 14:17; Филипяни 2:2; 
Откровение 21:2.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
     
ИСАЯ 62:10 Минете, минете 

през портите, Пригответе пътя за 
людете; Изравнете, изравнете друма, 
Съберете камъните му; Издигнете 
знаме за племената.

11 Ето, Господ прогласи до краищата на 
земята, като каза: Речете на сионовата 
дъщеря: Ето, Спасителят ти иде; Ето 
наградата Му е с Него, И въздаянието 
Му пред Него.

12 И ще ги наричат свет народ, 

Изкупените от Господа; И ти ще се 
наричаш издирен, Град неоставен.

ИЗХОД 17:15 И Моисей издигна там 
олтар, който нарече Иеова Нисий {Т.е., 
Господ мое знаме.},

ИСАЯ 11:10 И в оня ден, към Иесевия 
корен, - Който ще стои като знаме на 
племената, - Към него ще прибягват 
племената; И неговото местоуспокоение 
ще бъде славно.

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

МАТЕЙ 3:3 Защото този беше, за 
когото се е говорило чрез пророк Исаия, 
който казва: “Глас на един, който вика в 
пустинята: Пригответе пътя на Господа, 
Прави направете пътеките за Него”.

МАТЕЙ 21:5 “Речете на Сионовата 
дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, 
Кротък и възседнал на осел И на осле, 
рожба на ослица”.

ЛУКА 1:17 Той ще предиде пред 
лицето Му в духа и силата на Илия, 
за да обърне сърцата на бащите към 
чадата, и непокорните към мъдростта 
на праведните, да приготви за Господа 
благоразположен народ.

ЙОАН 3:14 И както Моисей издигна 
змията в пустинята, така трябва да бъде 
издигнат Човешкият Син,
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РИМЛЯНИ 10:18 Но казвам: те 
не са ли чули? Наистина, чули са: - “По 
цялата земя е излязъл гласът им, И 
думите им до краищата на вселената”.

ОТКРОВЕНИЕ 22:12 Ето, ида скоро; 
и у Мене е наградата, която давам, да 
отплатя на всекиго, според каквито са 
делата му.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Второзаконие 7:6; 
Второзаконие 26:19; Второзаконие 28:9; Псалми 98:1-3; 
Песен на песните 5:10; Исая 18:3; Исая 49:22; Исая 57:14; 

Исая 59:19; Марко 16:15; Римляни 10:11-18.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.
D06 Месията ще бъде Съветникът.
F11 Страданието на Месията.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ИСАЯ 63:1 Кой е този, що иде от 
Едом, С очервени дрехи от Восора, 
Този славен в облеклото си, Който 
ходи във величието на силата си? Аз 
съм, Който говоря с правда, Мощен да 
спасявам.

2 Защо е червено облеклото Ти, И 
дрехите Ти подобни на ония на човек, 
който тъпче в лин?

3 Аз сам изтъпках лина, И от племената 
не бе с Мене ни един човек; Да! 
стъпках ги в гнева Си, И смазах 
ги в яростта Си, Тъй че кръвта им 
попръска дрехите Ми, И изцапах 
цялото Си облекло.

4 Защото денят за въздаянието бе 
в сърцето Ми, И годината Ми за 
изкупване настана.

5 Аз разгледах, но нямаше кой да 
помага, И зачудих се, че нямаше кой 

да подкрепя; Затова, Моята мишца Ми 
изработи спасение, И Моята ярост, тя 
Ме подкрепи.

6 Аз стъпках племената в гнева Си, 
Опих ги с яростта Си, И излях кръвта 
им в земята.

ЛУКА 12:50 Но имам кръщение, с 
което трябва да се кръстя; и колко се 
утеснявам докле се извърши!

ЙОАН 16:32 Ето, настава час, даже 
дошъл е, да се разпръснете всеки при 
своите си, и Мене да оставите сам; обаче 
не съм сам, защото Отец е с Мене.

ЕВРЕИ 1:3 Който, бидейки сияние на 
Неговата слава, и отпечатък на Неговото 
същество, и държейки всичко чрез 
Своето могъщо слово, след като извърши 
[чрез Себе Си] очищение на греховете, 
седна отдясно на Величието на високо,

ОТКРОВЕНИЕ 14:19 И ангелът хвърли 
сърпа си на земята, обра земното лозе, 
и хвърли набраното в големия лин на 
Божия гняв.

20 И линът бе изтъпкан вън от града, и 
кръв потече от лина дори до юздите на 
конете върху едно разстояние от хиляда 
и шестстотин стадии.

ОТКРОВЕНИЕ 19:13 и беше облечен 
в дреха, попръскана с кръв; и името Му 
беше Божието слово.

14 И небесните войски, облечени в бял и 
чист висон, следваха подир Него на бели 
коне.

15 Из устата Му излизаше остър меч, за 
да порази с него народите; и Той ще ги 
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управлява с желязна тояга и ще стъпче 
лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.

Вижте още: #1; #5; Исая 59:16,17; Откровение 6:9-17; 
Откровение 18:20.

E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ИСАЯ 63:7 Ще спомена 
милосърдията Господни, Причините 
за хвалене Господа За всичко, що ни е 
подарил Господ, И за голямата благост 
към Израилевия дом, Която им показа 
според щедростите Си, И според 
премногото Си милости.

8 Защото рече: Наистина те са Мои 
люде, Чада, които не ще постъпят 
невярно; Така им стана Спасител.

9 Във всичките им скърби Той 
скърбеше, И ангелът на присъствието 
Му ги избави; Поради любовта Си 
и поради милосърдието Си Той сам 
ги изкупи, Дигна ги и носи ги през 
всичките древни дни.

МАТЕЙ 14:14 И Той, като излезе, видя 
голямо множество, смили се за тях, и 
изцели болните им.

РИМЛЯНИ 11:1 И тъй, казвам: 
Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да 
не бъде! Защото и аз съм израилтянин, 
от Авраамовото потомство, от 
Вениаминовото племе.

2 Не е отхвърлил Бог людете Си, които 
е предузнал. Или не знаете що казва 
писанието за Илия? как вика към Бога 
против Израиля, казвайки:

РИМЛЯНИ 11:28 Колкото за 
благовестието, те са неприятели, което е 
за ваша полза, а колкото за избора, те са 
възлюбени заради бащите.

ТИТ 3:4 Но когато се яви благостта на Бога, 
нашия Спасител, и Неговата любов към 
човеците,

5 Той ни спаси не чрез праведни дела, 
които ние сме сторили, но по Своята 
милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

6 когото изля изобилно върху нас чрез 
Исуса Христа, нашия Спасител,

7 та, оправдани чрез Неговата благодат, да 
станем, според надеждата, наследници 
на вечния живот.

ЕВРЕИ 2:17 Затова трябваше да се 
оприличи във всичко на братята Си, за да 
бъде милостив и верен първосвещеник 
в отношение към Бога, за да извърши 
умилостивение за греховете на людете.

18 Понеже в това дето и сам Той пострада 
като изкушен, може и на изкушаваните 
да помага.

ЕВРЕИ 4:15 Защото нямаме такъв 
първосвещеник, Който да не може да 
състрадава с нас в нашите немощи, а 
имаме Един, Който е бил във всичко 
изкушен като нас, но пак без грях.

ЕВРЕИ 5:8 ако и да беше Син, пак 
се научи на послушание от това, което 
пострада,

1 ЙОАНОВО 4:9 В това се яви 
Божията любов към нас, че Бог изпрати 
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на света Своя единороден Син, за да 
живеем чрез Него.

10 В това се състои любовта, не че ние сме 
възлюбили Бога, но че Той възлюби нас 
и прати Сина Си като умилостивение за 
греховете ни.

1 ЙОАНОВО 4:14 И ние видяхме и 
свидетелствуваме, че Отец прати Сина 
Си да бъде Спасител на Света.

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

Вижте още: #1; #2; Битие 22:11-17; Битие 48:16; Исая 41:8; 
Исая 43:11; Исая 46:3,4; Еремия 14:8; Осия 13:4; Малахия 3:1.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.

ИСАЯ 65:1 Достъп дадох на ония, 
които не питаха за Мене; Близо бях 
при ония, които не Ме търсеха. Ето 
Ме! ето Ме! рекох На народ, който не 
призоваваше името Ми.

2 Простирах ръцете си цял ден Към 
бунтовнически люде, Които ходят по 
недобър път След своите помисли, -

ВТОРОЗАКОНИЕ 32:21 Те Ме 
раздразниха до ревнуване с онова, което 
не е Бог, С кумирите си Ме разгневиха; 
За това и Аз ще ги раздразня до 
ревнуване с ония, които не са люде, С 

народ несмислен ще ги разгневя.

МАТЕЙ 23:37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, 
който избиваш пророците, и с камъни 
убиваш пратените до тебе, колко пъти 
съм искал да събера твоите чада, както 
кокошката прибира пилците си под 
крилата си, но не искахте!

ДЕЯНИЯ 13:40 Затова внимавайте 
да не би да ви постигне казаното от 
пророците:

41 “Погледнете, презрители, учудете се, и 
се погубете; Защото Аз ще извърша едно 
дело във вашите дни, Дело, което никак 
няма да повярвате, ако и да ви го разкаже 
някой”.

РИМЛЯНИ 9:24 над нас, които призова, 
не само измежду юдеите, но и измежду 
езичниците?

25 както и в Осия казва: - “Ще нарека 
мои люде ония, които не бяха мои 
люде, И тая възлюбена, която не беше 
възлюбена”;

26 И на същото място, гдето им се казва: “Не 
сте мои люде, Там ще се нарекат чада на 
живия Бог”.

РИМЛЯНИ 10:20 а Исаия се 
осмелява да каже: - “Намерен бях от 
ония, които не Ме търсеха; Явен станах 
на тия, които не питаха за Мене;

21 а за Израиля казва: - “Простирах ръцете 
Си цял ден Към люде непокорни и 
опаки”

Вижте още: Притчи 1:24; Лука 13:34; Лука 19:41,42.
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H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 
народ.

ИСАЯ 65:8 Така казва Господ: Както 
думат, когато има мъст в грозда: Не го 
повреждай, защото има благословия 
в него, Така ще направя и Аз заради 
слугите Си, За да не ги изтребя 
всички.

9 Ще произведа потомък от Якова, И 
от Юда наследник на планините Си; 
Моите избрани ще ги наследят, И 
слугите Ми ще се заселят там.

10 И за людете Ми, които Ме търсят, 
Сарон ще бъде пасище за стада, И 
долината Ахор място гдето лежат 
говеда.

БИТИЕ 49:10 Не ще липсва скиптър от 
Юда, Нито управителев жезъл отсред 
нозете му, Докле дойде Сило {Т.е., 
Мирний.}; И нему ще се покоряват 
племената.

ИСАЯ 35:2 Ще цъфти изобилно, и 
ще се развесели дори с радост и песни; 
Ще се даде на нея славата на Ливан, 
Превъзходството на Кармил и Сарод; Те 
ще видят славата Господна, Величието на 
нашия Бог.

ОСИЯ 2:16 В оня ден, казва Господ, 
Ще Ме наричаш: Мъж ми; И няма да 
Ме наричаш вече: Ваал ми {Т.е., Мой 
господар.}.

РИМЛЯНИ 9:27 А Исаия вика за Израиля: - 
“Ако и да е числото на израилтяните като 
морски пясък, Само остатък от тях ще се 
спаси;

28 Защото Господ ще изпълни на земята 
казаното [по правда] от Него”, Като го 
извърши и свърши скоро.

29 И както Исаия е казал в по-предишно 
място: “Ако Господ на Силите не би 
ни оставил потомство, Като Содом 
бихме останали и на Гомор бихме се 
оприличили”.

РИМЛЯНИ 11:5 Така и в сегашно време 
има остатък, избран по благодат.

РИМЛЯНИ 11:24 Понеже, ако ти си 
бил отсечен от маслина по естество дива, 
и, против естеството, си бил присаден 
на питомна маслина, то колко повече 
ония, които са естествени клони, ще се 
присадят на своята маслина!

25 Защото, братя, за да не се мислите за 
мъдри, искам да знаете тая тайна, че 
частично закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

ГАЛАТЯНИ 3:29 И ако сте Христови, то сте 
Авраамово потомство, наследници по 
обещание.

ГАЛАТЯНИ 4:7 Затова не си вече роб, но 
син; и ако си син, то си Божий наследник 
чрез Христа.

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
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Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

Вижте още: #1; #2; #3; Матей 24:21; Марко 13:20; Римляни 
11.

H01 Завръщането на Месията е 
пророкувано.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H05 Идващата слава и сила на Месията.
   
ИСАЯ 65:17 Понеже, ето, създавам 

ново небе и нова земя; И предишните 
неща няма да се спомнят, Нито ще 
дойдат на ум.

18 Но вие веселете се и радвайте се 
винаги В онова, което създавам; 
Защото, ето, създавам Ерусалим за 
радост, И людете му за веселие,

ИСАЯ 65:19-22
ИСАЯ 65:23 Не ще се трудят 

напразно, Нито ще раждат чада 
за бедствие; Защото те са род на 
благословените от Господа, Тоже и 
потомството им.

24 Преди да Ме призоват те, Аз ще 
отговарям, И докато ще говорят те, Аз 
ще слушам.

25 Вълкът и агнето ще пасат заедно, И 
лъвът ще яде слама както вола, И 
храна на змията ще бъде пръстта. 
Не ще повреждат нито ще погубват 

В цялата Ми света планина, казва 
Господ.

ИСАЯ 61:9 Потомството им ще бъде 
познато между народите, И внуците им 
между племената; Всеки, който ги гледа, 
ще познае, Че те са род, който Бог е 
благословил.

2 ПЕТРОВО 3:12 като очаквате и ожидате 
дохождането на Божия ден, поради който 
небето възпламенено ще се стопи, и 
стихиите нажежени ще се разложат!

13 А според обещанието Му очакваме 
ново небе и нова земя, в която да живее 
правда.

ОТКРОВЕНИЕ 7:16 Няма да 
огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, 
нито ще ги удари слънцето, нито някой 
пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 21:1 И видях ново 
небе и нова земя; защото първото небе и 
първата земя преминаха; и море нямаше 
вече.

2 Видях и светия град, новия Ерусалим, да 
слиза из небето от Бога, приготвен като 
невеста украсена за мъжа си.

3 И чух силен глас от престола, който 
казваше: Ето, скинията на Бога е с 
човеците; Той ще обитава с тях; те ще 
бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, 
ще бъде с тях.

4 Той ще обърше всяка сълза от очите им, 
и смърт не ще има вече; нито ще има 
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вече жалеене, ни плач, ни болка; първото 
премина.

Вижте още: #1; #2; #3; #5.

E17 Месията ще построи храм на Бога.

ИСАЯ 66:1 Така казва Господ: 
Небето Ми е престол, И земята е 
Мое подножие; Какъв дом искате да 
построите за Мене? И какво ще бъде 
мястото на Моя покой?

МАТЕЙ 24:2 А Той в отговор им рече: 
Не виждате ли всичко това? Истина ви 
казвам: Няма да остане тук камък на 
камък, който да се не срине.

МАРКО 14:58 Ние Го чухме да казва: Аз 
ще разруша тоя ръкотворен храм, и за 
три дни ще съградя друг неръкотворен.

ДЕЯНИЯ 7:47 А Соломон му построи 
дом.

48 Но Всевишният не обитава в 
ръкотворени храмове, както казва 
пророка:

49 “Небето ми е престол, А земята е Мое 
подножие; Какъв дом ще построите за 
Мене? Казва Господ, Или какво е мястото 
за Моя покой?

ДЕЯНИЯ 17:24 Бог, Който е направил 
света и всичко що е в него, като е 
Господар на небето и на земята, не 
обитава в ръкотворени храмове,

ОТКРОВЕНИЕ 21:22 И храм не видях в 
него, защото неговият храм е Господ Бог 

Всемогъщият и Агнето.

Вижте още: 1 Коринтяни 3:16-19; 2 Коринтяни 6:16; 
Ефесяни 2:21; Откровение 15:5-8.

B15 Месията ще бъде изпълнен със 
състрадание.

ИСАЯ 66:2 Защото Моята ръка 
е направила всичко това, И по тоя 
начин всичко това е станало, казва 
Господ; Но пак, на този ще погледна, 
На оня, който е сиромах и съкрушен 
духом, И който трепери от словото 
Ми.

МАТЕЙ 5:3 Блажени нищите по дух, 
защото е тяхно небесното царство.

ДЕЯНИЯ 9:6 Но стани, влез в града, и 
ще ти кажа какво трябва да правиш.

ДЕЯНИЯ 16:29 Тогава началникът поиска 
светила, скочи вътре, и разтреперан 
падна пред Павла и Сила;

30 и изведе ги вън и рече: Господа, що 
трябва да сторя, за да се спася?

1 КОРИНТЯНИ 1:18 Защото словото 
на кръста е безумие за тия, които 
погиват; а за нас, които се спасяваме, то е 
Божия сила.

19 Понеже е писано: “Ще унищожа 
мъдростта на мъдрите, И разума на 
разумните ще отхвърля”.

ФИЛИПЯНИ 2:12 Затова, 
възлюбени мои, както сте били винаги 
послушни, не само както при мое 
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присъствие, но сега много повече 
при моето отсъствие, изработвайте 
спасението си със страх и трепет;

ЕВРЕИ 1:2 в края на тия дни 
говори нам чрез Сина, Когото постави 
наследник на всичко, чрез Когото и 
направи световете,

1 ПЕТРОВО 3:4 но скришният в сърцето 
живот {Гръцки: Човек.}, с нетленното 
украшение на кротък и тих дух, което е 
скъпоценно пред Бога.

Вижте още: Исая 40:26; Колосяни 1:17.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E19 Месията ще даде утеха.
E24 Месията ще донесе мир.
     
ИСАЯ 66:10 Развеселете се с 

ерусалимската дъщеря, И радвайте 
се с нея, всички вие, които я обичате; 
Развеселете се с нея в радостта й, 
Всички вие, които скърбите за нея;

11 За да сучите и се наситите От съсците 
на утешенията й. За да се насучите 
и се насладите От изобилието на 
славата й.

12 Защото така казва Господ: Ето, ще 
простирам към нея мир като река, 
И славата на народите като прелял 
поток; Тогава ще се насучите, Ще 
бъдете носени на обятия, И ще бъдете 
галени на колена.

13 Както един, когото утешава майка му, 
Така Аз ще ви утеша; И ще се утешите 
в Ерусалим.

ИСАЯ 66:14-17

ИСАЯ 60:16 Ще сучиш млякото на 
народите, Да! ще се храниш от {Еврейски: 
Ще сучиш.} гърдите на царете; И ще 
познаеш, че Аз Иеова съм твоят Спасител 
И твоят Изкупител, Мощният Яковов.

ЗАХАРИЯ 14:11 Люде ще живеят в него, И 
не ще има вече проклетия; Но Ерусалим 
ще се насели в безопасност.

ЙОАН 14:27 Мир ви оставям; Моя мир 
ви давам; Аз не ви давам както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои.

РИМЛЯНИ 5:1 И тъй, оправдани чрез 
вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия 
Господ Исус Христос;

1 ПЕТРОВО 2:2 пожелавайте като 
новородени младенци, чистото духовно 
мляко, за да пораснете чрез него към 
спасение,

ОТКРОВЕНИЕ 21:24 И народите ще 
ходят по неговата светлина: земните царе 
ще донасят в него своите славни неща.

25 Портите му не ще се затварят денем, (а 
{Гръцки: Защото} нощ не ще има там);

26 па и народите ще донасят в него 
славните си и ценни неща.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H01 Завръщането на Месията е 
пророкувано.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ИСАЯ 66:15 Защото, ето, Господ ще 
дойде с огън, И колесниците Му ще 
бъдат като вихрушка, За да излее 
гнева Си с ярост, И изобличението Си 
с огнени пламъци,

ИСАЯ 66:16-17
ИСАЯ 66:18 Защото Аз зная делата 

им и помислите им, И иде времето, 
когато ще събера всичките народи 
и езици; И те ще дойдат и ще видят 
славата Ми.

19 И Аз ще поставя знамение между тях; 
И ония от тях, които се отърват, ще ги 
изпратя в народите - В Тарсис, Фул и 
Луд, които теглят лък, В Тувал и Яван, 
далечните острови, Които не са чули 
слуха Ми, Нито са видели славата Ми; 
И те ще изявяват славата Ми между 
народите.

ИСАЯ 66:20-21
ИСАЯ 66:22 Защото, както новото 

небе И новата земя, които Аз ще 
направя, Ще пребъдат пред Мене, 
казва Господ, Така ще пребъде родът 
ви и името ви.

23 И от новолуние до новолуние, И от 
събота до събота, Ще дохожда всяка 
твар да се покланя пред Мене, Казва 
Господ.

24 И като излязат те ще видят труповете 
на човеците, Които са престъпили 

против Мене; Защото техният червей 
няма да умре, Нито ще угасне огънят 
им; И те ще бъдат гнусни на всяка 
твар.

ИСАЯ 2:2 В послешните дни Хълмът 
на дома Господен Ще се утвърди по-
високо от всичките хълмове, И ще се 
издигне над бърдата; И всичките народи 
ще се стекат на него.

ЙОАН 17:2 според както си Му дал 
власт над всяка твар да даде вечен живот 
на всички, които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
Когото си изпратил.

4 Аз те прославих на земята, като свърших 
делото, което Ти Ми даде да върша.

РИМЛЯНИ 15:8 Защото казвам, че 
Христос, заради Божията вярност, стана 
служител на обрязаните, за да утвърди 
обещанията дадени на бащите,

9 и за да прославят езичниците Бога 
за Неговата милост, както е писано: - 
“Затова ще Те хваля между народите, И 
на името Ти ще пея”.

10 И пак казва: - “Развеселете се, народи, с 
людете Му”.

11 И пак: - “Хвалете Господа, всички 
народи, И да Го славословят всички 
люде”.

12 И пак Исаия казва: “Ще се яви Иесеевият 
корен”, и, “Който ще се издигне да владее 
над народите; На Него ще се надяват 
народите”.

2 КОРИНТЯНИ 5:17 За туй, ако е 
някой в Христа, той е ново създание; 
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старото премина; ето, [всичко] стана 
ново.

2 СОЛУНЦИ 1:6 Понеже е справедливо 
пред Бога да въздаде скръб на ония, 
които ви оскърбяват,

7 а на вас, оскърбените, да даде утеха 
(както и на нас), когато се яви Господ 
Исус от небето със Своите силни ангели,

8 в пламенен огън да даде възмездие на 
ония, които не познават Бога, и на ония, 
които не се покоряват на благовестието 
на нашия Господ Исус.

9 Такива ще приемат за наказание вечна 
погибел от присъствието на Господа и от 
славното явление на Неговата сила,

ЕВРЕИ 8:13 А като каза “нов завет”, 
Той обявява първия за остарял. А онова, 
което овехтява и остарява, е близо до 
изчезване.

2 ПЕТРОВО 3:10 А Господният ден 
ще дойде като крадец, когато небето ще 
премине с бучение, а стихиите нажежени 
ще се стопят, и земята и каквото се е 
вършило по нея ще изчезнат.

11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, 
какви трябва да сте вие в свето живеене и 
в благочестие,

12 като очаквате и ожидате дохождането 
на Божия ден, поради който небето 
възпламенено ще се стопи, и стихиите 
нажежени ще се разложат!

13 А според обещанието Му очакваме 
ново небе и нова земя, в която да живее 
правда.

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 

него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

ОТКРОВЕНИЕ 21:1 И видях ново 
небе и нова земя; защото първото небе и 
първата земя преминаха; и море нямаше 
вече.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 11:25,26.
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H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 3:14 Върнете се, чада 
отстъпници, казва Господ. Защото Аз 
съм ви съпруг; И ще ви взема - един от 
град, а двама от род - И ще ви въведа в 
Сион!

15 И ще ви дам пастири по Моето сърце, 
Които ще ви пасат със знание и разум.

16 И в ония дни, казва Господ, Когато 
се умножите и нарастете на земята, 
Няма вече да се изразяват: Ковчега на 
завета Господен! Нито ще им дойде 
той на ум, Нито ще си спомнят за 
него, нито ще го посетят, Нито ще се 
направи вече това.

17 В онова време ще нарекат Ерусалим 
престол Господен; И всичките народи 
ще се съберат при него в името 
Господно, в Ерусалим. Нито ще ходят 
вече според упоритостта на злото си 
сърце.

18 В ония дни Юдовият дом ще ходи 
с Израилевия дом, И те ще дойдат 
заедно от северната страна В земята, 
която дадох за наследство на бащите 
ви;

19 И Аз си рекох как щях да те поставя 
между чадата, И щях да ти дам 
желана земя, Преславно наследство 
от народите. Още рекох: Ти ще Ме 
назовеш: - Отец мой, И няма да се 
отвърнеш от да Ме следваш.

ИСАЯ 17:6 Но ще остане в него 
пабирък, Както при отръсването на 
маслината, - Две-три зърна на върха на 
по-високите клонове, Четири-пет на по-

крайните клончета на някое плодородно 
дърво, Казва Господ Израилевият Бог.

ЕЗЕКИИЛ 34:11 Защото така казва Господ 
Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете 
Си и ще ги подиря.

12 Както овчарят дири стадото си в деня, 
когато се намира между разпръснатите 
Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, 
и ще ги избавя от всичките места, гдето 
бяха разпръснати в облачния и мрачен 
ден.

ЗАХАРИЯ 13:7 Събуди се, мечо, против 
пастиря Ми, Против мъжа, който Ми 
е съдружник, Казва Господ на Силите; 
Порази пастиря, и овците ще се 
разпръснат; И Аз ще обърна ръката Си 
върху малките.

ЙОАН 4:21 Казва й Исус: Жено вярвай 
Ме, че иде час, когато нито само в тоя 
хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте 
на Отца.

22 Вие се покланяте на онова, което не 
знаете; ние се покланяме на онова, което 
знаем; защото спасението е от юдеите.

23 Но иде час, и сега е, когато истинските 
поклонници ще се покланят на Отца с 
дух и истина; защото такива иска Отец 
да бъдат поклонниците Му.

ЙОАН 10:1 Истина, истина ви казвам, 
който не влиза през вратата на кошарата 
на овцете, но прескача от другаде, той е 
крадец и разбойник.

2 А който влиза през вратата, овчар е на 
овцете.

3 Нему вратарят отваря; и овцете слушат 
гласа му; и вика своите овце по име и ги 
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извежда.
4 Когато е изкарал всичките свои, върви 

пред тях; и овцете го следват, защото 
познават гласа му.

5 А подир чужд човек няма да следват, но 
ще побягнат от него; защото не познават 
гласа на чуждите.

ЙОАН 21:15 А като позакусиха, Исус 
казва на Симона Петра: Симоне Ионов, 
любиш ли Ме повече отколкото Ме 
любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти 
знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси 
агънцата Ми.

16 Пак му каза втори път: Симоне Ионов, 
любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти 
знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси 
овцете Ми.

17 Казва му трети път: Симоне Ионов, 
Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за 
гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? 
и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти 
знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси 
овцете Ми.

РИМЛЯНИ 9:27 А Исаия вика за Израиля: - 
“Ако и да е числото на израилтяните като 
морски пясък, Само остатък от тях ще се 
спаси;

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕВРЕИ 9:11 А понеже Христос дойде 
като първосвещеник на бъдещите 
добрини, Той влезе през по-голямата 

и по-съвършена скиния, не с ръка 
направена, сиреч, не от настоящето 
творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Езекиил 34:13,14; Осия 2:20,21; 
Захария 13:8,9; Лука 15:11-32; Деяния 20:28; Римляни 11:4-6; 

Ефесяни 4:11,12; 1 Петрово 5:1-4.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ЕРЕМИЯ 4:1 Ако се върнеш, 
Израилю, Казва Господ, ако се върнеш 
към Мене, И ако махнеш мерзостите 
си от лицето Ми, И не бъдеш 
непостоянен,

2 И ако в истина, в справедливост, и 
в правда Се закълнеш, казвайки: 
Заклевам се в живота на Господа! 
Тогава народите ще се благославят в 
Него, И в Него ще се прославят.

ДЕЯНИЯ 11:1 И апостолите и братята, 
които бяха в Юдея, чуха, че езичниците 
приели Божието слово.

ДЕЯНИЯ 11:18 Като чуха това, те 
престанаха да възразяват, и славеха Бога, 
казвайки: И на езичниците Бог даде 
покаяние за живот.

ДЕЯНИЯ 13:46 Но Павел и Варнава 
говореха дързостно и рекоха: Нужно 
беше да се възвести първо на вас 
Божието учение; но понеже го 
отхвърляте и считате себе си недостойни 
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за вечния живот, ето обръщаме се към 
езичниците.

47 Защото така ни заповяда Господ, 
казвайки: “Поставих Те за светлина на 
народите, За да бъдеш за спасение до 
края на земята”

48 И езичниците, като слушаха това, 
радваха се и славеха Божието учение; и 
повярваха всички, които бяха отредени 
за вечния живот.

49 И Господното учение се 
разпространяваше по цялата тая страна.

ДЕЯНИЯ 14:27 И като пристигнаха и 
събраха църквата, те разказаха всичко, 
което беше извършил Бог чрез тях, и как 
беше отворил за езичниците врата, за да 
повярват.

ГАЛАТЯНИ 3:8 и писанието, като 
предвидя, че Бог чрез вяра щеше 
да оправдае езичниците, изяви 
предварително благовестието на 
Авраама, казвайки: “В тебе ще се 
благославят всичките народи”.

Вижте още: Битие 22:18; Псалми 72:17.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

ЕРЕМИЯ 10:7 Кой не би се боял от 
Тебе, Царю на народите? Защото 
на Тебе се пада това, Понеже между 
всичките мъдри на народите, И във 
всичко що мъдростта им владее, няма 
подобен на Тебе.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 

към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

ЛУКА 12:5 Но ще ви предупредя от 
кого да се боите: бойте се от онзи, който, 
след като е убил, има власт да хвърля 
в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се 
боите.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #4; Псалми 22:28; Исая 2:4; Еремия 10:6; 1 
Коринтяни 1:19,20.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 12:15 И след като ги изтръгна, 
Пак ще им покажа милост, И ще ги 
върна всеки човек в наследството му, 
И всеки човек в земята му.

ЕРЕМИЯ 15:19 Затова, така казва 
Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, 
тогава пак ще те възстановя, За да 
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стоиш пред Мене; И ако отделиш 
скъпоценното от нищожното, Тогава 
ще те направя да бъдеш като Моите 
уста. Те нека се обърнат към тебе, Но 
ти не се обръщай към тях.

20 И ще те направя срещу тия люде яка 
медна стена; Те ще воюват против 
тебе, но няма да ти надвият, Защото 
Аз съм с тебе, за да те избавям И да те 
отървавам, казва Господ.

21 Ще те отърва от ръката на 
нечестивите, И ще те изкупя от 
ръката на насилниците.

ЕРЕМИЯ 24:6 Защото, като насоча 
очите Си върху тях за добро, ще ги 
доведа пак в тая земя; ще ги съградя, 
и няма да ги съборя; ще ги насадя, и 
няма да ги изкореня.

7 Ще им дам и сърце да познават, че Аз 
съм Господ; и те ще Ми бъдат люде 
и Аз ще им бъда Бог; защото ще се 
върнат при Мене с цялото си сърце.

ЕРЕМИЯ 29:14 И вие ще Ме намерите, 
казва Господ; и ще ви върна от плен, 
и ще ви събера от всичките народи 
и от всичките места, гдето ви бях 
изпъдил, казва Господ; и ще ви върна 
на мястото от гдето ви направих да 
бъдете закарани пленници.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕВРЕИ 8:8 А напротив, когато 

порицава израилтяните, казва: “Ето, идат 
дни, казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 16:14 Затова, ето, идат дни, 
казва Господ, Когато няма вече 
да рекат: Заклевам се в живота на 
Господа, Който изведе израилтяните 
от египетската земя!

15 Но: Заклевам се в живота на Господа, 
Който изведе израилтяните от 
северната земя, И от всичките страни, 
гдето ги беше изгонил! И Аз ще ги 
върна пак в страната им, Която дадох 
на бащите им.
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19 Господи, сило моя и крепост моя, 
Прибежище мое в скръбен ден! При 
Тебе ще дойдат народите от краищата 
на земята, И ще рекат: Бащите ни не 
наследиха друго освен лъжи, Суета и 
безполезни работи.

ПСАЛМИ 22:27 Ще си спомнят и ще се 
обърнат към Господа Всичките земни 
краища, И ще се поклонят пред Тебе 
Всичките племена на народите;

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ДЕЯНИЯ 9:15 А Господ му рече: Иди, 
защото той ми е съд избран да разгласява 
Моето име пред народите и царе и пред 
израилтяните;

ДЕЯНИЯ 10:45 И обрязаните вярващи 
дошли с Петра, се смаяха загдето дарът 
на Светия Дух, се изля и на езичниците,

ДЕЯНИЯ 13:47 Защото така ни заповяда 
Господ, казвайки: “Поставих Те за 
светлина на народите, За да бъдеш за 
спасение до края на земята”

ГАЛАТЯНИ 3:14 така щото 
благословението, дадено на Авраама, да 
дойде чрез Христа Исуса на езичниците, 
за да приемем обещания Дух чрез вяра.

ОТКРОВЕНИЕ 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 14:27; Деяния 28:28; 
Римляни 10:18; 1 Солунци 2:16.

B08 Всезнанието на Месията.

ЕРЕМИЯ 17:10 Аз, Господ, изпитвам 
сърцето, Опитвам вътрешностите, За 
да въздам всекиму според постъпките 
му, И според плода на делата му.

ЙОАН 2:25 и защото Той нямаше 
нужда да Му свидетелствува някой за 
човека, понеже сам знаеше що има в 
човека.

РИМЛЯНИ 8:27 а тоя, който изпитва 
сърцата, знае какъв е умът на Духа, 
защото той ходатайствува за светиите по 
Божията воля.

ЕВРЕИ 4:12 Защото Божието слово 
е живо, деятелно, по-остро от всеки 
меч остър и от двете страни, пронизва 
до разделяне душата и духа, ставите 
и мозъка, и издирва помислите и 
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намеренията на сърцето.
13 И няма създание, което да не е явно 

пред Бога; но всичко е голо и разкрито 
пред очите на Този, на Когото има да 
отговаряме.

ОТКРОВЕНИЕ 2:23 И чадата й ще 
убия с мор. И всичките църкви ще 
познаят, че Аз съм Който изпитвам 
вътрешности и сърца; и ще въздам на 
всеки от вас според делата му.

Вижте още: Псалми 7:9; Псалми 139:1,2,23,24; Притчи 
17:3; Еремия 11:20; Еремия 20:12; Еремия 32:19.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 23:3 И ще събера останалите 
Си овце От всичките страни, гдето 
ги изпъдих, И ще ги върна пак в 
кошарите им, Гдето ще се наплодят и 
умножат.

4 И ще поставя над тях пастири, които 
ще ги пасат; И те няма да се плашат 
вече, нито ще треперят, Нито ще 
загине някоя, казва Господ.

7 Затова, ето, идат дни, казва Господ, 
Когато не ще рекат вече: Заклеваме се 
в живота на Господа, Който възведе 
израилтяните из Египетската земя!

8 Но: Заклеваме се в живота на Господа, 
Който възведе и който доведе 
потомството на Израилевия дом От 
северната земя, и от всичките страни, 
гдето ги бях изгонил! И ще се заселят 
в своята земя.

ЙОАН 6:39 И ето волята на Този, 
Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е 
дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся 
в последния ден.

40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, 
който види Сина и повярва в Него, да 
има вечен живот, и Аз да го възкреся в 
последния ден.

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

30 Аз и Отец едно сме.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.

ЙОАН 18:9 (за да се изпълни думата 
казана от Него: От тия, които си Ми дал, 
ни един не изгубих).

1 ПЕТРОВО 1:5 които с Божията сила сте 
вардени чрез вяра за спасение, готово да 
се открие в последно време.

Вижте още: #1; #2; #3; Михей 2:12,13; Йоан 21:15-17; Деяния 
20:28,29; 1 Петрово 5:1-5.
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B04 Божествените качества на Месията.
C01 Раждането на Месията е пророкувано.
D09 Месията ще бъде Спасителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕРЕМИЯ 23:5 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще въздигна на Давида 
праведен отрасъл, Който като цар 
ще царува, ще благоденствува, И 
ще върши правосъдие и правда по 
земята.

6 В неговите дни Юда ще бъде спасен, 
И Израил ще обитава в безопасност; 
И ето името, с което ще се нарича - 
Господ е наша правда.

МАТЕЙ 1:1 Родословието на Исуса 
Христа, син на Давида, син на Авраама.

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 1:71 Избавление от 
неприятелите ни и от ръката на всички 
които ни мразят,

72 За да покаже милост към бащите ни, И да 
спомни светия Свой завет,

73 Клетвата, с която се закле на баща ни 
Авраама.

74 Да даде нам, бидейки освободени от 
ръката на неприятелите ни. Да Му 
служим без страх,

ЛУКА 19:9 И Исус му рече: Днес стана 
спасение на този дом; защото и този е 
Авраамов син.

10 Понеже Човешкият Син дойде да 
потърси и да спаси погиналото.

ЙОАН 1:45 Филип намира Натанаила 
и му казва: Намерихме Онзи, за Когото 
писа Моисей в закона, и за Когото писаха 
пророците, Исуса, Иосифовия син, 
Който е от Назарет.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

1 КОРИНТЯНИ 1:30 А от Него сте 
вие в Христа Исуса, Който стана за нас 
мъдрост от Бога, и правда, и освещение, 
и изкупление;

ОТКРОВЕНИЕ 19:11 След това видях 
небето отворено, и ето бял кон, и Оня, 
Който яздеше на него, се наричаше Верен 
и Истинен, и съди и воюва праведно.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 72:2; Исая 7:14; Исая 53:10; 
Еремия 33:15; Захария 3:8; Римляни 3:22; 2 Коринтяни 5:21; 

Филипяни 3:9.

D02 Службата на Месията като Пророк.
E24 Месията ще донесе мир.

ЕРЕМИЯ 28:9 Пророкът, който 
пророкува за мир, - когато се изпълни 
думата му, тогава ще се познае, че той 
е пророк, когото Господ наистина е 
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пратил.

МАТЕЙ 3:17 и ето глас от небесата, 
който казваше: Този е възлюбеният Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение.

ЛУКА 2:14 Слава на Бога във 
висините, И на земята мир между 
човеците, в които е Неговото 
благоволение.

ЛУКА 24:36 И когато говореха за това, 
сам Исус застана посред тях и каза им: 
Мир вам!

ЙОАН 14:27 Мир ви оставям; Моя мир 
ви давам; Аз не ви давам както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои.

ДЕЯНИЯ 10:36 Словото, което Той прати 
на израилтяните та им благовестяваше 
мир чрез Исуса Христа, (Който е 
Господар на всички),

РИМЛЯНИ 10:15 И как ще 
проповядват, ако не бъдат пратени? 
Както е писано: - “Колко са прекрасни 
Нозете на тия, които благовествуват 
доброто!”

Вижте още: Исая 52:7; Еремия 6:14; Езекиил 13:10-16; Наум 
1:15; Захария 9:10; Матей 17:5; Лука 7:50; Лука 19:42; Йоан 
20:19,21; Деяния 9:31; Римляни 5:1; Римляни 8:6; Римляни 

14:17; 1 Коринтяни 14:33; Ефесяни 2:14,15,17; Колосяни 3:15; 2 
Солунци 3:16; Евреи 12:14; 2 Петрово 1:2,17; Откровение 1:4.

A03 Месията е потомък на Давид.
D05 Месията ще бъде Изкупителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 30:3 Защото, ето, идат дни, 
казва Господ, когато ще върна от 
плен людете Си Израил и Юда, казва 
Господ; и ще ги върна в земята, която 
дадох на бащите им, и ще я владеят.

ЕРЕМИЯ 30:4-8
ЕРЕМИЯ 30:9 Но ще слугуват на 

Господа своя Бог, И на царя си Давида, 
Когото ще им въздигна.

10 Затова не бой се, служителю 
Мой Якове, казва Господ, Нито се 
страхувай, Израилю; Защото, ето, 
ще те избавя от далечната страна, 
И потомството ти от земята гдето са 
пленени; И Яков, като се върне, ще се 
успокои и си почине, И не ще има кой 
да го плаши.

11 Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за 
да те избавя; Понеже при все, че ще 
довърша всичките народи, гдето съм 
те разпръснал, Тебе, обаче, не ща да 
довърша; Но ще те накажа с мярка. А 
не мога да те изкарам съвсем невинен.

ЕРЕМИЯ 30:12-15
ЕРЕМИЯ 30:16 Затова всички, които те 

изпояждат, ще бъдат изпоядени, И 
всичките ти противници, всички до 
един ще отидат в плен; Още и ония, 
които те ограбват, ще бъдат ограбени, 
И всички, които те обират, ще ги 
предам на обир.

ЕРЕМИЯ 30:17,18
ЕРЕМИЯ 30:19 И от тях ще изхожда 

благодарение И глас на ония, които се 
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веселят; И Аз ще ги умножа, та няма 
да се умалят, Ще ги прославя и не ще 
се унижат.

20 Чадата им ще бъдат както по-напред, 
И тяхното събрание ще се утвърди 
пред Мене; И ще накажа всички, 
които ги угнетяват.

ЕРЕМИЯ 30:23,24

2 ЦАРЕ 22:51 Ти си, Който даваш велико 
избавление на царя Си, И показваш 
милосърдие към помазаника Си. Към 
Давида и към потомството му до века.

ЛУКА 1:30 И ангелът й рече: Не 
бой се, Марио, защото си придобила 
Божието благоволение.

31 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще 
родиш син, Когото ще наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 1:69 И въздигна рог на 
спасение за нас В дома на слугата Си 
Давида,

ЙОАН 12:15 “Не бой се дъщерьо 
Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал 
на осле”:

ДЕЯНИЯ 2:30 И тъй, понеже беше 
пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се 
обеща, че от плода на неговите чресла 
[по плът ще въздигне Христа, да Го] 
постави на престола му,

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 

за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

28 Колкото за благовестието, те са 
неприятели, което е за ваша полза, а 
колкото за избора, те са възлюбени 
заради бащите.

ОТКРОВЕНИЕ 19:15 Из устата Му 
излизаше остър меч, за да порази с 
него народите; и Той ще ги управлява с 
желязна тояга и ще стъпче лина на лютия 
гняв на Бога Всемогъщий.

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

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Връзката на Месията с Неговия Отец.
D08 Месията ще бъде Сигурността.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 30:21 Първенецът им ще 
бъде от тях, И управителят им 
ще произлезе изсред тях; Аз ще го 
направя да се приближава, И той ще 
се приближава до Мене; Защото кой 
е този, който е утвърдил сърцето 
си, Да се приближи до Мене? казва 
Господ.

ЕРЕМИЯ



303

22 И вие ще Ми бъдете люде, И Аз ще ви 
бъда Бог.

ЕРЕМИЯ 24:7 Ще им дам и сърце да 
познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми 
бъдат люде и Аз ще им бъда Бог; защото 
ще се върнат при Мене с цялото си сърце.

ЕВРЕИ 4:15 Защото нямаме такъв 
първосвещеник, Който да не може да 
състрадава с нас в нашите немощи, а 
имаме Един, Който е бил във всичко 
изкушен като нас, но пак без грях.

16 Затова, нека пристъпваме с дръзновение 
към престола на благодатта, за да 
придобием милост, и да намерим 
благодат, която да помага благовременно.

ЕВРЕИ 5:4 А както никой не взема 
на себе си тая почит, освен когато бъде 
призван от Бога, както бе Аарон,

5 така и Христос не присвои на Себе Си 
славата да стане първосвещеник, а Му я 
даде Оня, Който Му е казал: “Ти си Мой 
Син. Аз днес Те родих”;

6 както и на друго място казва: “Ти 
си свещеник до века Според чина 
Мелхиседеков”

ЕВРЕИ 7:22 толкоз на по-добър завет 
Исус стана поръчител.

23 При това, поставените свещеници са 
били мнозина, защото смъртта им 
пречеше да продължават в чина си,

24 но Той, понеже пребъдва вечно, има 
свещенство, което не преминава на 
другиго.

25 Затова и може съвършено да спасява 
тия, които дохождат при Бога чрез Него, 
понеже всякога живее да ходатайства за 

тях.

ЕВРЕИ 8:10 Защото, ето заветът, който 
ще направя с Израилевия дом След ония 
дни, казва Господ: Ще положа законите 
Си в ума им И ще ги напиша в сърцата 
им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат 
мои люде;

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: Битие 49:10; Второзаконие 26:17-19; Еремия 
24:7; Еремия 31:1,33; Езекиил 11:20; Езекиил 36:28; Езекиил 

37:27; Осия 2:23; Захария 13:9; Евреи 9:14,15,24.

B22 Добротата на Бог и на Месията.
E17 Месията ще построи храм на Бога.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕРЕМИЯ 31:1 В същото време, казва 
Господ, Ще бъда Бог на всичките 
Израилеви родове, И те ще Ми бъдат 
люде.

2 Така казва Господ: Людете, които 
оцеляха от ножа, Ще намерят 
благоволение в пустинята; Ще отида 
да го направя, да! Израиля, да почива.

3 Господ ми се яви отдавна и рече: 
Наистина те възлюбих с вечна любов; 
Затова продължих да ти показвам 
милост.

4 Пак ще те съградя, И ще бъдеш 
съградена, девице Израилева; Пак 
ще се украсиш с тъпанчетата си. И ще 
излизаш в хората на ония, които се 
веселят.
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5 Пак ще насадиш лозя на 
самарийските планини; Ония, които 
ги насадят, те ще ядат плода им.

6 Защото ще дойде ден, Когато 
стражарите по Ефремовите планини 
ще викат: Станете и нека възлезем в 
Сион При Господа нашия Бог.

7 Защото така казва Господ: Пейте с 
радост за Якова, И възкликнете за 
главния от народите; Прогласете, 
похвалете и кажете: Спаси, Господи, 
людете Си, останалите от Израиля.

8 Ето, Аз ще ги доведа от северната 
земя, И ще ги събера от краищата 
на света, И заедно с тях слепият 
и куцият, Непразната заедно с 
раждащата, Ще се върнат тука с 
голямо множество.

9 С плач ще дойдат, И като се молят 
ще ги доведа; Ще ги доведа до водни 
реки през прав път, В който няма да се 
спънат; Защото съм Отец на Израиля, 
И Ефрем е първородният Мой.

БИТИЕ 45:7 Бог ме изпрати пред 
вас, за да съхраня от вас остатъка на 
земята и да опазя живота ви чрез голямо 
избавление.

АМОС 9:11 В оня ден ще въздигна 
падналата Давидова скиния, И ще 
заградя проломите й; Ще въздигна 
развалините й, И ще я съградя пак както 
в древните дни,

ДЕЯНИЯ 15:16 “След това ще се върна. 
И пак ще въздигна падналата Давидова 
скиния, И пак ще издигна развалините 
й, И ще я изправя;

РИМЛЯНИ 9:27 А Исаия вика за Израиля: - 
“Ако и да е числото на израилтяните като 
морски пясък, Само остатък от тях ще се 
спаси;

РИМЛЯНИ 11:5 Така и в сегашно време 
има остатък, избран по благодат.

ЕФЕСЯНИ 2:20 понеже бяхте съградени 
върху основата на апостолите и 
пророците, като е краеъгълен камък сам 
Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа 
за Божие обиталище.

1 ПЕТРОВО 2:9 Вие, обаче, сте избран род, 
царско свещенство, свет народ, люде, 
които Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви 
призова от тъмнината в Своята чудесна 
светлина:

ОТКРОВЕНИЕ 5:10 и направил си ги 
на нашия Бог царство и свещеници; и те 
царуват на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 21:10 И отведе ме чрез 
Духа на една голяма и висока планина, и 
показа ми светия град, Ерусалим, който 
слизаше от небето от Бога,

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Еремия 31:10-14,27-30,38-40.
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C05 Пророчеството за убийството на децата 
на Витлеем.

ЕРЕМИЯ 31:15 Така казва Господ: Глас 
се чува в Рама, Ридание и горчиво 
плакане; Рахил оплаква чадата си, 
И не иска да се утеши за чадата си, 
защото ги няма.

БИТИЕ 35:16 След това тръгнаха от 
Ветил; а като стигнаха близо до Ефрата, 
Рахил роди и много се мъчеше при 
раждането си.

17 А като се мъчеше да роди, бабата й рече: 
Не бой се, защото имаш още един син.

18 А като предаваше душа, (защото умря), 
Рахил го наименува Венони {Т.е., Син 
на скръбта ми.}, а баща му го нарече 
Вениамин {Т.е., Син на десница.}.

19 Така Рахил умря и я погребаха край пътя 
за Ефрата, (която е Витлеем).

20 И над гроба й Яков издигна стълб; той е 
и до днес стълб на Рахилиния гроб.

МАТЕЙ 2:16 Тогава Ирод, като видя, 
че беше подигран от мъдреците, разяри 
се твърде много, и прати да погубят 
всичките мъжки младенци във Витлеем 
и във всичките му околности, от две 
години и по-долу, според времето, което 
внимателно бе изучил от мъдреците.

17 Тогава се изпълни реченото от пророк 
Еремия, който казва: -

18 “Глас се чу в Рама, Плач и голямо 
ридание; Рахил оплакваше чадата си, И 
не искаше да се утеши, защото ги няма 
вече”.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.

ЕРЕМИЯ 31:22 До кога ще се скиташ 
насам натам, дъщерьо отстъпнице? 
Защото Господ направи ново нещо на 
земята, - Жена ще окръжи мъж.

МАТЕЙ 1:18 А рождението на Исуса 
Христа {Помазаника.}биде така: след 
като бе сгодена майка му Мария за 
Иосифа, преди да бяха се съединили тя 
се намери непразна от Светия Дух.

19 А мъжът й Иосиф, понеже беше 
праведен, а пък не искаше да я изложи, 
намисли да я напусне тайно.

20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от 
Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, 
сине Давидов, не бой се да вземеш жена 
си Мария; защото зачнатото в нея е от 
Светия Дух.

21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус 
{Спасител.}; защото Той е Който ще спаси 
людете Си от греховете им.

ГАЛАТЯНИ 4:4 а когато се изпълни 
времето, Бог изпрати Сина Си, Който се 
роди от жена, роди се и под закона,

Вижте още: Битие 3:15; Псалми 2:7,8; Исая 7:14; Лука 
1:34,35.

E20 Месията ще създаде нов завет.
G06 Обителта на Святия Дух.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕРЕМИЯ 31:31 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще направя с 
Израилевия дом и с Юдовия дом Нов 
завет;
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32 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им, В деня, когато ги хванах за 
ръка, За да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те престъпиха Моя 
завет, Поради което Аз се отвърнах от 
тях, казва Господ.

33 Но ето заветът, Който ще направя с 
Израилевия дом След ония 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 Мои люде;

34 И няма вече да учат Всеки ближния 
си и всеки брата 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.

МАТЕЙ 26:27 Взе и чашата, и, като 
благодари, даде им, и рече: Пийте от нея 
всички!

28 Защото това е Моята кръв на [новия] 
завет, която се пролива за прощаване на 
греховете.

29 Но казвам ви, че отсега няма вече да пия 
от тоя плод на лозата, до оня ден, когато 
ще го пия с вас нов в царството на Отца 
Си.

ЙОАН 1:15 Иоан свидетелствува за 
Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за 
Когото рекох, Който иде подир мене, 
достигна да бъде пред мене понеже 
спрямо мене беше пръв.

16 Защото ние всички приехме от Неговата 
пълнота, и благодат върху благодат;

17 понеже законът бе даден чрез Моисея, 
а благодатта и истината дойдоха чрез 

Исуса Христа.

ЙОАН 6:45 Писано е в пророците: 
“Всички ще бъдат научени от Бога”. 
Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, 
дохожда при Мене.

2 КОРИНТЯНИ 3:2 Вие сте нашето 
писмо, написано в сърцата ни, узнавано 
и прочитано от всичките човеци;

3 и явявате се, че сте Христово писмо, 
произлязло чрез нашето служение, 
написано, не с мастило, но с Духа на 
живия Бог, не на плочи от камък, но на 
плочи от плът - на сърцето.

4 Такава увереност имаме спрямо Бога 
чрез Христа.

5 Не че сме способни от само себе си да 
съдим за нещо като от нас си; но нашата 
способност е от Бога,

6 Който ни и направи способни като 
служители на един нов завет, - не на 
буквата, но на духа; защото буквата 
убива, а духът оживотворява.

ГАЛАТЯНИ 3:17 И това казвам, че завет, 
предварително потвърден, от Бога, 
не може да бъде развален от закона, 
станал четиристотин и тридесет години 
по-после, така щото да се унищожи 
обещанието.

ЕВРЕИ 8:6 но на дело Христос 
е получил служение толкоз по-
превъзходно, колкото и завета, на 
който Той е ходатай, е по-превъзходен, 
като узаконен върху по-превъзходни 
обещания.

7 Защото, ако оня първи завет е бил без 
недостатък, Бог не би търсил място за 

ЕРЕМИЯ



307

втори.
8 А напротив, когато порицава 

израилтяните, казва: “Ето, идат дни, 
казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към 
неправдите им И греховете им (и 
беззаконията им) няма да помня вече”.

13 А като каза “нов завет”, Той обявява 
първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до 
изчезване.

1 ЙОАНОВО 2:27 а колкото за вас, 
помазанието, което приехте от Него, 
остава във вас, и нямате нужда да ви учи 
някой; затова, както Неговото помазание 
ви учи за всичко, и е истинско, а не 
лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е 
научило да правите.

Вижте още: #1; #2; Изход 19-20; Деяния 2:14-47.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 32:37 Ето, ще ги събера от 
всички страни гдето бях ги изпъдил в 
гнева Си, в яростта Си и в голямото Си 
негодувание; и, като ги върна в това 
място, ще ги населя в безопасност;

38 и те ще Ми бъдат люде, и Аз ще им 
бъда Бог;

39 и ще им дам едно сърце да ходят 
в един път, за да се боят от Мене 
винаги, за тяхно добро и за доброто 
на чадата им подир тях;

40 и ще направя с тях вечен завет, че 
няма да се отвърна от да ги диря, за да 
им правя добро; и ще туря в сърцата 
им страх от Мене, за да не отстъпят от 
Мене;

41 дори ще се радвам над тях да им правя 
добро, и ще ги насадя с вярност в тая 
земя, с цялото Си сърце и с цялата Си 
душа.

ЕЗЕКИИЛ 11:19 Аз ще им дам едно сърце, 
И ще вложа вътре във вас нов дух; И като 
отнема каменното сърце от плътта им, 
Ще им дам крехко {Еврейски: Плътно.} 
сърце,

20 За да ходят в повеленията Ми, И да пазят 
наредбите Ми и да ги вършат. И те ще 
бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.

ЛУКА 1:72 За да покаже милост към 
бащите ни, И да спомни светия Свой 
завет,

73 Клетвата, с която се закле на баща ни 
Авраама.
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74 Да даде нам, бидейки освободени от 
ръката на неприятелите ни. Да Му 
служим без страх,

75 В светост и правда пред Него, през 
всичките си дни.

ЙОАН 17:21 да бъдат всички едно; 
както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, 
тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва 
светът, че Ти си Ме пратил.

ДЕЯНИЯ 4:32 А множеството на 
повярвалите имаше едно сърце и душа; 
и ни един от тях не казваше, че нещо от 
имота му е негово, но всичко им беше 
общо.

ЕВРЕИ 7:22 толкоз на по-добър завет 
Исус стана поръчител.

1 ЙОАНОВО 3:8 Който върши грях, от 
дявола е; защото дяволът отначало 
съгрешава. Затова се яви Божият Син, да 
съсипе делата на дявола.

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.

10 По това се разпознават Божиите чада и 
дяволските чада; никой, който не върши 
правда, не е от Бога, нито оня, който не 
люби брата си.

1 ЙОАНОВО 5:18 Знаем, че всеки 
роден от Бога не съгрешава; но оня, 
който се е родил от Бога, пази себе си, и 
лукавият не се докосва до него.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Битие 17:7; Второзаконие 26:17-
19; Исая 55:3; 2 Коринтяни 13:11; Галатяни 3:14-17; Евреи 

6:13-18; Евреи 8:9-11.

E21 Месията ще прости греховете.
E24 Месията ще донесе мир.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 33:6 Ето, ще донеса в него 
здраве и изцеление, и ще ги изцеля, 
И ще им открия изобилие на мир и на 
вярност.

7 Ще върна Юдовите пленници И 
Израилевите пленници, И ще ги 
съградя както по-напред;

8 Ще ги очистя от всичкото беззаконие, 
С които Ми съгрешиха, И с които 
престъпиха закона Ми,

9 И тоя град ще Ми бъде град, чието 
име да се споменава с радост, С хвала 
и със слава пред всичките народи в 
света, Които ще чуят всичкото добро, 
което им правя Аз, И ще се убоят и ще 
се разтреперят за всичкото добро, И 
за всичкия мир, който ще му доставя.

ЕРЕМИЯ 33:10-13

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

19 Идете, прочее, научете всичките народи, 
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина 
и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко що съм 
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека на века. 
[Амин].

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
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пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

20 И като затвори книгата, върна я на 
служителя и седна; а очите на всички в 
синагогата бяха впити в Него.

21 И почна да им казва: Днес се изпълни 
това писание във вашите уши.

ЙОАН 1:17 понеже законът бе даден 
чрез Моисея, а благодатта и истината 
дойдоха чрез Исуса Христа.

ЕВРЕИ 8:10 Защото, ето заветът, който 
ще направя с Израилевия дом След ония 
дни, казва Господ: Ще положа законите 
Си в ума им И ще ги напиша в сърцата 
им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат 
мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към 
неправдите им И греховете им (и 
беззаконията им) няма да помня вече”.

1 ПЕТРОВО 2:24 Който сам понесе 
в тялото Си нашите грехове на дървото, 
тъй щото, като сме умрели за греховете, 
да живеем за правдата; с Чиято рана вие 
оздравяхте.

1 ЙОАНОВО 1:7 Но ако ходим в светлината, 
както е Той в светлината, имаме общение 
един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса 
[Христа] ни очиства от всеки грях.

8 Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе 
си, и истината не е в нас.

9 Ако изповядваме греховете си, Той е 
верен и праведен да ни прости греховете, 
и да ни очисти от всяка неправда.

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Псалми 65:3; Йоан 18:37; Евреи 
9:11-14.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.
D03 Службата на Месията като Свещеник.
D05 Месията ще бъде Изкупителят.
D09 Месията ще бъде Спасителят.
E08 Правдата на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕРЕМИЯ 33:14 Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще изпълня онова 
добро слово, което говорих За 
Израилевия дом и за Юдовия дом.

15 В ония дни и в онова време Ще 
направя да израсте на Давида 
праведен Отрасъл; И той ще 
извърши правосъдие и правда на 
земята.

16 В ония дни Юда ще бъде спасен, И 
Ерусалим ще обитава в безопасност; 
И ето името, с което ще се нарича: 
Господ е наша правда.

17 Защото така казва Господ: Никога 
няма да липсва от Давида човек, 
Който да стои на престола на 
Израилевия дом;
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18 Нито от левитските свещеници ще 
липсва пред Мене човек, Който да 
принася всеизгаряния и да гори 
хлебни приноси И да жертвува 
непрестанно.

22 Както не може да се изброи небесното 
множество, Нито да се измери 
морският пясък, Така ще умножавам 
потомството на слугата Ми Давида, И 
левитите, които Ми служат.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

ЕВРЕИ 7:17 защото за Него 
свидетелствува: “Ти си свещеник до века 
Според чина Мелхиседеков”;

18 защото по тоя начин се унищожава по-
предишната заповед, поради нейната 
слабост и безполезност,

19 (понеже законът не е усъвършенствувал 
нищо), и се въвежда една по-добра 
надежда, чрез която се приближаваме 
при Бога.

20 И колкото е важно това, че Той не е 
станал свещеник без заклеване,

21 (защото те ставаха свещеници без 
заклеване, а Той със заклеване от страна 
на Този, Който Му казва: “Господ се 
закле и не ще се разкае”), като каза: Ти си 
свещеник до века,

22 толкоз на по-добър завет Исус стана 
поръчител.

1 ПЕТРОВО 2:5 и вие, като живи камъни, 
се съграждате в духовен дом, за да 
станете свето свещенство, да принасяте 
духовни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа.

ОТКРОВЕНИЕ 1:4 Иоан до седемте 
църкви, които са в Азия: Благодат и мир 
да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който 
е бил, и Който иде, и от седемте духове, 
които са пред неговия престол,

5 и от Исуса Христа, който е верният 
свидетел, първороденият от мъртвите 
и началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

6 и Който ни е направил Царство от 
свещеници на своя Бог и Отец, на Него 
да бъде слава и господство във вечни 
векове. Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 5:10 и направил си ги 
на нашия Бог царство и свещеници; и те 
царуват на земята.

Вижте още: #1; #2; #5; Исая 4:2; Исая 11:1-5; Исая 53:2; 2 
Коринтяни 1:20; 1 Петрово 2:9.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕРЕМИЯ 50:4 В ония дни и в онова 
време, казва Господ, Ще дойдат 
израилтяните Заедно с юдеите; 
Като ходят ще плачат И ще потърсят 
Господа своя Бог.
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5 Ще питат за Сион С лицата си 
обърнати към него, и ще казват: 
Дойдете, да се присъединим към 
Господа Във вечен завет, който няма 
да се забрави,

6 Людете Ми станаха изгубени овце; 
Пастирите им ги заблудиха, Накараха 
ги да се скитат по планините; 
Те отидоха от планина на хълм, 
Забравиха кошарата си.

7 Всички, които ги намираха изяждаха 
ги; И противниците им рекоха: Не сме 
ние виновни, Защото те съгрешиха 
против Господа, обиталището 
на правдата, Да! против Господа, 
надеждата на бащите им.

19 И ще доведа Израиля пак в пасбището 
му; Той ще пасе в Кармил и Васан, 
И душата му ще се насити Върху 
Ефремовата гора и в Галаад.

20 В ония дни и в онова време казва 
Господ, Беззаконието на Израиля 
ще се потърси, и не ще го има, И 
греховете на Юда, и няма да се 
намерят; Защото ще простя на 
оцелелите, които оставям.

ИСАЯ 44:22 Изличих като гъста 
мъгла престъпленията ти, И като облак 
греховете ти; Върни се при мене, защото 
Аз те изкупих.

МИХЕЙ 7:19 Изново Той ще се смили за 
нас, Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще 
хвърлиш всичките им грехове в морските 
дълбочини.

ДЕЯНИЯ 3:19 Затова покайте се и 
обърнете се, за да се заличат греховете 

ви, та да дойдат освежителни времена от 
лицето на Господа,

ДЕЯНИЯ 3:26 Бог, като възкреси 
Служителя Си, първо до вас Го изпрати, 
за да ви благослови, като отвръща всеки 
от вас от нечестието ви.

РИМЛЯНИ 8:33 Кой ще обвини Божиите 
избрани? Бог ли, Който ги оправдава?

34 Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос 
Исус ли, Който умря, а при това и 
биде възкресен от мъртвите, Който 
е от дясната страна на Бога, и Който 
ходатайствува за нас?

РИМЛЯНИ 11:16 А ако първото от 
тестото е свето, то и цялото засяване е 
свето; и ако коренът е свет, то и клоните 
са свети.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ЕВРЕИ 10:16 Ето заветът, който ще 
направя с тях След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в 
сърцата им, И ще ги напиша в умовете 
им”, прибавя:

17 “И греховете им и беззаконията им няма 
да помня вече”.

18 А гдето има прощение за тия неща, там 
вече няма принос за грях.

Вижте още: #2; #3.
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B23 Благодатта на Бог и на Месията.

ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ 3:25 Благ е 
Господ към ония, които Го чакат, към 
душата, която Го търси.

26 Добро е да се надява някой и тихо да 
очаква спасението от Господа.

ИСАЯ 25:9 И в оня ден ще рекат: Ето, 
Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни 
спаси; Тоя е Господ; чакахме Го; Ще се 
възрадваме и развеселим в спасението 
Му.

ЛУКА 2:38 И тя, като се приближи в 
същия час, благодареше Богу и говореше 
за Него на всички, които ожидаха 
изкуплението на Ерусалим.

1 СОЛУНЦИ 1:10 и да очаквате 
Неговия Син от небесата, същия Исус, 
Когото възкреси от мъртвите, Който ни 
избавя от идещия гняв.

ЕВРЕИ 9:28 така и Христос, като биде 
принесен веднъж, за да понесе греховете 
на мнозина, ще се яви втори път, без да 
има работа с грях, за спасението на ония, 
които Го очакват.

ЕВРЕИ 10:37 “Защото още твърде малко 
време И ще дойде Тоя, Който има да 
дойде, и не ще се забави.

1 ПЕТРОВО 1:13 Затова препашете се през 
чреслата на вашите помисли, бъдете 
въздържани и имайте пълна надежда за 
благодатта, която ще ви се даде, когато се 
яви Исус Христос.

Вижте още: Псалми 22:26; Псалми 27:14; Псалми 33:20; 
Псалми 39:7; Псалми 130:5; Исая 8:17; Исая 26:8; Исая 33:2; 

Исая 64:4; Михей 7:7; Авакум 2:3.

F11 Страданието на Месията.

ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ 3:30 Нека 
подаде бузата си на онзи, който го 
бие; нека се насити с укор.

ИСАЯ 50:6 Гърба си дадох на биене, 
И бузите си на скубачите на косми; 
Не скрих лицето си от безчестие и 
заплювания.

МИХЕЙ 5:1 Събери се в полкове, ти 
господарко {Еврейски: Дъщерьо.} на 
полкове; Обсада се държи против нас; С 
тояга ще поразят съдията на Израиля в 
челюстта.

МАТЕЙ 26:67 Тогава Го заплюваха в 
лицето и Го блъскаха; а други Му удряха 
плесници и Му казваха:

ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ
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B03 Месията е Човешкият Син.

ЕЗЕКИИЛ 1:26 И над простора, който 
бе върху главите им, се виждаше 
подобие на престол, на глед като 
камък сапфир; и върху подобието на 
престола имаше подобие на глед като 
човек седящ на него на високо.

ДАНИИЛ 7:13 Гледах в нощните видения, 
и ето, един като човешки син идеше с 
небесните облаци и стигна до Стария по 
дни; и доведоха го пред Него.

14 И Нему се даде владичество, слава и 
царство, за да Му слугуват всичките 
племена, народи и езици. Неговото 
владичество е вечно владичество, което 
няма да премине, и царството Му е 
царство, което няма да се разруши.

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.

ЕВРЕИ 8:1 А от това, което казваме, 
ето що е смисълът: Ние имаме такъв 
първосвещеник, Който седна отдясно на 
престола на Величието в небесата,

ОТКРОВЕНИЕ 5:13 И всяко създание, 
което е на небето, на земята и под земята 
и по морето и всичко що има в тях, чух да 
казват: На Този, Който седи на престола, 
и на Агнето да бъде благословение и 
почит, слава и господство, до вечни 
векове.

Вижте още: Исая 6:1; Даниил 7:9,10; Захария 6:13; Евреи 
12:2; Откровение 4:2,3; Откровение 20:11.

E23 Месията ще покръсти Своите хора.
E27 Да даде ново сърце и нов дух.
G06 Обителта на Святия Дух.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕЗЕКИИЛ 11:17 Затова речи: Така 
казва Господ Иеова: Ще ви събера от 
народите, Ще ви прибера от страните 
гдето сте разпръснати, И ще ви дам 
Израилевата земя.

18 И като дойдат там, Ще махнат от нея 
всичките й гнусотии И всичките й 
мерзости.

19 Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа 
вътре във вас нов дух; И като отнема 
каменното сърце от плътта им, Ще 
им дам крехко {Еврейски: Плътно.} 
сърце,

20 За да ходят в повеленията Ми, И да 
пазят наредбите Ми и да ги вършат. 
И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда 
техен Бог.

ЕЗЕКИИЛ 36:25 Тогава ще поръся върху вас 
чиста вода, и ще се очистите; от всичките 
ви нечистотии и от всичките ви идоли 
ще ви очистя.

26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще 
вложа вътре във вас, и, като отнема 
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам 
меко сърце.

27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и 
ще ви направя да ходите в повеленията 
Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги 
извършвате.

МАТЕЙ 3:11 Аз ви кръщавам с вода за 
покаяние; а Оня, Който иде след мене, е 
по-силен от мене, Комуто не съм достоен 
да поднеса обущата; Той ще ви кръсти 
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със Светия Дух и с огън.

ЙОАН 3:3 Исус в отговор му рече: 
Истина, истина ти казвам, ако се не роди 
някой отгоре {Или: Изново.}, не може да 
види Божието царство.

ДЕЯНИЯ 2:38 А Петър им рече: Покайте 
се, и всеки от вас нека се кръсти в името 
Исус Христово за прощение на греховете 
ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.

ТИТ 3:5 Той ни спаси не чрез праведни 
дела, които ние сме сторили, но по 
Своята милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

1 ПЕТРОВО 1:3 Благословен да бъде 
Бог и Отец на нашия Господ Исус 
Христос, Който според голямата Си 
милост ни възроди за жива надежда 
чрез възкресението на Исуса Христа от 
мъртвите,

Вижте още: #1; #2; #3; Йоан 1:13; 1 Петрово 1:23; 1 Петрово 
2:2; Йоан 2:29; Йоан 3:9; Йоан 4:7; Йоан 5:1,4,18.

E20 Месията ще създаде нов завет.

ЕЗЕКИИЛ 16:60 Обаче, ще помня 
завета Си Сключен с тебе в дните на 
младостта ти, И ще ти утвърдя вечен 
завет.

61 Тогава ще си спомниш за пътищата 
си и ще се засрамиш, Когато приемеш 
сестрите си, по-големите си и по-
малките си; И ще ти ги дам за дъщери, 
Но не по завета Ми с тебе.

62 А Моя завет с тебе ще утвърдя; И ще 
познаеш, че Аз съм Господ,

63 За да си спомниш, и да се засрамиш, И 
да не отвориш вече устата си от срам, 
Когато ти простя за всичко що си 
сторила, Казва Господ Иеова.

МАТЕЙ 26:28 Защото това е Моята кръв 
на [новия] завет, която се пролива за 
прощаване на греховете.

ЕВРЕИ 8:6 но на дело Христос 
е получил служение толкоз по-
превъзходно, колкото и завета, на 
който Той е ходатай, е по-превъзходен, 
като узаконен върху по-превъзходни 
обещания.

7 Защото, ако оня първи завет е бил без 
недостатък, Бог не би търсил място за 
втори.

8 А напротив, когато порицава 
израилтяните, казва: “Ето, идат дни, 
казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към 
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неправдите им И греховете им (и 
беззаконията им) няма да помня вече”.

13 А като каза “нов завет”, Той обявява 
първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до 
изчезване.

Вижте още: #1; #2; #5; Лука 22:14-20; Йоан 6:45; 2 
Коринтяни 3:2-6,14-16; Евреи 10:15-17; Евреи 12:24; Евреи 

13:20.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

   
ЕЗЕКИИЛ 17:22 Така казва Господ Иеова: 

Ще взема и от върха на високия 
кедър и ще го посадя; Ще откърша от 
върховете на младите му клончета 
едно крехко клонче, И ще го посадя 
на планина висока и отлична;

23 На високата Израилева планина ще 
го посадя; И то ще изкара клончета, 
ще дава плод, И ще стане великолепен 
кедър; Под него ще обитават всички 
птици от всякакъв вид, Под сянката 
на клоните му ще живеят.

24 И всичките дървета на полето 
ще познаят, Че Аз Господ сниших 
високото дърво, възвисих ниското 
дърво, Изсуших зеленото дърво 
и направих сухото дърво да се 
раззеленее. Аз Господ изговорих това 
и ще го извърша.

МАТЕЙ 7:17 Също така, всяко добро 
дърво дава добри плодове, а лошото 
дърво дава лоши плодове.

18 Не може добро дърво да дава лоши 
плодове; или лошо дърво да дава добри 
плодове.

19 Всяко дърво, което не дава добър плод, 
отсича се и се хвърля в огън.

20 И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

ЙОАН 12:24 Истина, истина ви казвам, 
ако житното зърно не падне в земята 
и не умре, то си остава самотно; но ако 
умре, дава много плод.

ЙОАН 15:4 Пребъдвайте в Мене, и 
Аз във вас. Както пръчката не може да 
даде плод от самосебе си, ако не остане 
на лозата, така и вие не можете, ако не 
пребъдете в Мене.

5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който 
пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава 
много плод; защото, отделени от Мене, 
не можете да сторите нищо.

6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива 
изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; 
и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те 
изгарят.

7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми 
пребъдат във вас, искайте каквото и да 
желаете, и ще ви бъде.

8 В това се прославя Отец Ми, да 
принасяте много плод; и така ще бъдете 
Мои ученици.

ФИЛИПЯНИ 2:9 Затова и Бог го 
превъзвиши, и Му подари името, което е 
над всяко друго име;

10 така щото в Исусовото име да се поклони 
всяко коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

11 и всеки език да изповяда, че Исус 
Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Вижте още: Псалми 80:15; Псалми 92:12; Псалми 96:11-13; 
Исая 4:2; Исая 11:1; Исая 27:6; Исая 55:12,13; Еремия 23:5; 

Еремия 33:15,16; Захария 4:12-14; Захария 6:12,13.

ЕЗЕКИИЛ



316

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕЗЕКИИЛ 20:34 Като ви изведа измежду 
племената, и ви събера от страните, в 
които сте разпръснати с мощна ръка, 
с издигната мишца, и с излеяна ярост,

35 ще ви заведа в пустинята на заточение 
между племената, и там ще се съдя с 
вас лице с лице.

ЕЗЕКИИЛ 20:36-39
ЕЗЕКИИЛ 20:40 Защото на Моя 

свет хълм, на Израилевия висок 
хълм, казва Господ Иеова, там целият 
Израилев дом, всичките в страната, 
ще Ми служат; там ще ги приема, 
и там ще поискам приносите ви и 
първаците на даровете ви, както и 
всичките ви свети неща.

41 Ще ви приема като благоухание, 
когато ви изведа изсред племената и 
ви събера от страните, в които бяхте 
разпръснати; и ще се осветя във вас 
пред народите.

42 И ще познаете, че Аз съм Господ, 
когато ви доведа в Израилевата земя, 
в страната, която се заклех да дам на 
бащите ви.

ЕЗЕКИИЛ 20:43-44

РИМЛЯНИ 9:6 Обаче, не че е пропаднало 
Божието слово; защото не всички ония са 
Израил, които са от Израиля;

7 нито са всички чада, понеже са 
Авраамово потомство; но “в Исаака”, каза 
Бог, “ще се наименува твоето потомство”.

8 Значи, не чадата, родени по плът, са 
Божии чада; но чадата, родени според 
обещанието се считат за потомство.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ГАЛАТЯНИ 6:15 Защото в Христа 
Исуса нито обрязването е нещо, нито 
необрязването, а новото създание.

16 И на всички, които живеят по това 
правило, мир и милост да бъде на тях и 
на Божия Израил.

ЕФЕСЯНИ 1:5 като ни е предопределил 
да Му бъдем осиновени чрез Исуса 
Христа, по благоволението на Своята 
воля,

6 за похвала на славната Си благодат, с 
която ни е обдарил във Възлюбения Си,

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Езекиил 28:24-26.

G03 Възвисяването на Месията е 
пророкувано.

ЕЗЕКИИЛ 21:26 така казва Господ Иеова: 
Снеми митрата и свали короната; тя 
няма вече да бъде такава, възвиси 
смирения, а смири възвисения.

27 Аз ще я катурна, катурна, катурна, та 
и това няма да трае, докле дойде оня, 
комуто принадлежи; и нему ще я дам.

ЕВРЕИ 2:7 Ти си го направил само 
малко по-долен от ангелите, Със слава и 
чест си го увенчал, И поставил си го над 
делата на ръцете Си;

8 Всичко си подчинил под нозете му”. И 
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като му е подчинил всичко, не е оставил 
нищо неподчинено нему, обаче сега не 
виждаме още да му е всичко подчинено.

9 Но виждаме Исуса, 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.

ОТКРОВЕНИЕ 4:4 И около престола 
имаше двадесет и четири престола, и 
видях, че на престолите седяха двадесет и 
четири старци, облечени в бели дрехи, и 
на главите им златни корони.

ОТКРОВЕНИЕ 4:10 двадесетте и 
четири старци падат пред седящия на 
престола, и се кланят на Онзи, Който 
живее до вечни векове, и полагат 
короните си пред престола, казвайки:

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.

E15 Месията ще донесе радостни новини.
D02 Службата на Месията като Пророк.

ЕЗЕКИИЛ 33:32 И, ето, ти им си като 
любима песен от човек, който има 
сладък глас и свири добре, защото 
слушат думите ти, а не ги изпълняват.

33 А когато настане това, (и ето, иде,) 
тогава ще познаят, че е имало пророк 
между тях.

МАТЕЙ 21:46 но, когато поискаха да Го 

хванат, побояха се от народа понеже Го 
считаше за пророк.

ЛУКА 7:16 И страх обзе всички, и 
славеха Бога, казвайки: Велик пророк се 
издигна между нас; и Бог посети Своите 
люде.

ЛУКА 7:31 А на какво да уподобя 
човеците от това поколение? и на какво 
приличат?

32 Те приличат на деца седящи на пазара, 
които викат едно на друго, казвайки: 
Свирихме ви, и не играхте; ридахме и не 
плакахте.

33 Защото Иоан Кръстител дойде, който 
нито хляб яде, нито вино пие, и казвате: 
Бяс има.

34 Дойде Човешкият Син, който яде и пие, 
и казвате: Ето, човек лаком и винопиец, 
приятел на бирниците и на грешниците.

35 Но пак мъдростта се оправдава от 
всичките си чада.

ЙОАН 6:14 Тогава човеците, като 
видяха знамението, което Той извърши, 
казаха: Наистина, Тоя е пророкът, Който 
щеше да дойде на света.

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

23 и всяка душа, която не би послушала тоя 
Пророк, ще бъде изтребена из людете”.

Вижте още: Еремия 28:9.
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B06 Месията е добрият Пастир.
E26 Делото на изкуплението от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕЗЕКИИЛ 34:11 Защото така казва 
Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще 
потърся овцете Си и ще ги подиря.

12 Както овчарят дири стадото си 
в деня, когато се намира между 
разпръснатите Си овце, така и 
Аз ще подиря овцете си, и ще ги 
избавя от всичките места, гдето бяха 
разпръснати в облачния и мрачен 
ден.

13 Ще ги изведа из племената, и 
ще ги събера от страните, ще ги 
доведа в земята им, и ще ги паса 
на Израилевите хълмове близо до 
потоците и по всичките населяеми 
места в тяхната земя.

14 Ще ги паса в добро пасбище, и 
кошарата им ще бъде на високите 
Израилеви хълмове; там ще почиват 
в добра кошара и ще пасат на тлъсто 
пасбище върху Израилевите хълмове.

15 Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги 
успокоя, казва Господ Иеова.

22 затова Аз ще избавя овцете Си, та 
не ще бъдат вече за корист; и ще 
съдя между овца и овца.

23 И ще поставя над тях един пастир, 
слугата Си Давида, който ще ги пасе; 
той ще ги пасе, и той ще им бъде 
пастир.

24 Аз Господ ще им бъда Бог, и слугата 
Ми Давид княз между тях; Аз Господ 
изговорих това.

ЕЗЕКИИЛ 34:25-31

ЕЗЕКИИЛ 20:41 Ще ви приема като 
благоухание, когато ви изведа изсред 
племената и ви събера от страните, в 
които бяхте разпръснати; и ще се осветя 
във вас пред народите.

ЕЗЕКИИЛ 28:25 Така казва Господ Иеова: 
Когато събера Израилевия дом от 
племената, между които са разпръснати, 
и се осветя чрез тях пред очите на 
народите, тогава ще живеят в своята 
земя, която дадох на слугата Си Якова.

26 Ще живеят в нея безопасно, да! ще 
построят къщи и ще насадят лозя; и ще 
живеят безопасно, когато извърша съдби 
върху всичките около тях, които са им 
напакостили; и ще познаят, че Аз съм 
Господ техният Бог.

ЕЗЕКИИЛ 30:3 Защото е близо денят, 
дори е близо денят на Господа, облачен 
ден; ще бъде времето на езичниците.

ЛУКА 15:4 Кой от вас, ако има сто 
овце, и му се изгуби една от тях, не 
оставя деветдесетте и девет в пустинята, 
и не отива след изгубената докле я 
намери?

5 И като я намери, вдига я на рамената си 
радостен.

6 И като си дойде у дома свиква 
приятелите си и съседите си и им 
казва: Радвайте се с мене, че си намерих 
изгубената овца.

ЙОАН 10:9 Аз съм вратата; през Мене 
ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще 
влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
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10 Крадецът влиза само да открадне, да 
заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат 
живот, и да го имат изобилно.

11 Аз съм добрият пастир; добрият пастир 
живота си дава за овцете.

12 Който е наемник, а не овчар, и не е 
стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, 
и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги 
разграбва и разпръсва.

13 Той бяга защото е наемник, и не го е 
грижа за овцете.

14 Аз съм добрият пастир, и познавам 
Моите, и Моите Мене познават,

15 също както Отец познава Мене, и Аз 
познавам Отца; и Аз давам живота Си за 
овцете.

16 И други овце имам, които не са от тая 
кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят 
гласа Ми; и ще станат едно стадо с един 
пастир.

ЙОАН 21:15 А като позакусиха, Исус 
казва на Симона Петра: Симоне Ионов, 
любиш ли Ме повече отколкото Ме 
любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти 
знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси 
агънцата Ми.

ЕВРЕИ 13:20 А Бог на мира, Който 
чрез кръвта на единия вечен завет е 
въздигнал от мъртвите великия Пастир 
на овцете, нашия Господ Исус,

21 дано ви усъвършенствува във всяко 
добро нещо, за да вършите Неговата 
воля, като действува във вас това, което 
е угодно пред Него чрез Исуса Христа, 
Комуто да бъде слава във вечни векове. 
Амин.

1 ПЕТРОВО 2:25 Защото като овце 

блуждаехте, но сега се върнахте при 
Пастиря и Епископа на душите ви.

1 ПЕТРОВО 5:4 И когато се яви 
Пастиреначалникът, ще получите венеца 
на славата, който не повяхва.

ОТКРОВЕНИЕ 7:16 Няма да 
огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, 
нито ще ги удари слънцето, нито някой 
пек;

17 защото Агнето, Което е пред средата на 
престола, ще им бъде пастир и ще ги 
заведе при извори с текущи води; и Бог 
ще обърше всяка сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Софония 1:15.

E27 Да даде ново сърце и нов дух.
G04 Месията ще излее Духа Си.
G06 Обителта на Святия Дух.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕЗЕКИИЛ 36:8 А вие, Израилеви 
планини, ще изкарате клоновете си; 
и ще давате плода си на людете Ми 
Израиля; защото скоро ще дойдат.

ЕЗЕКИИЛ 36:9-14
ЕЗЕКИИЛ 36:15 и няма вече да ти 

допусна да понесеш укор от народите, 
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нито ще носиш поругание от 
племената, и няма вече да направиш 
народа си да се препъва, казва Господ 
Иеова.

ЕЗЕКИИЛ 36:24 Защото ще ви взема изсред 
народите, и ще ви събера от всичките 
страни, и ще ви доведа в земята ви.

25 Тогава ще поръся върху вас чиста 
вода, и ще се очистите; от всичките ви 
нечистотии и от всичките ви идоли ще 
ви очистя.

26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще 
вложа вътре във вас, и, като отнема 
каменното сърце от плътта ви, ще ви дам 
меко сърце.

27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и 
ще ви направя да ходите в повеленията 
Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги 
извършвате.

28 Ще живеете в земята, която дадох на 
бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и 
Аз ще бъда ваш Бог.

ЕЗЕКИИЛ 36:32- 38

ЕЗЕКИИЛ 11:19 Аз ще им дам едно сърце, 
И ще вложа вътре във вас нов дух; И като 
отнема каменното сърце от плътта им, 
Ще им дам крехко {Еврейски: Плътно.} 
сърце,

ЕЗЕКИИЛ 36:31 Тогава, като си спомните 
нечестивите си постъпки и недобрите 
си дела, ще се отвратите сами от себе си 
пред очите си поради беззаконията си и 
поради мерзостите си.

РИМЛЯНИ 6:21 Какъв плод имахте тогава 
от ония неща? - неща, за които сега се 
срамувате, защото сетнината им е смърт.

22 Но сега като се освободихте от греха, и 
станахте слуги на Бога, имате за плод 
това, че отивате към светост, на която 
истината е вечен живот.

РИМЛЯНИ 8:14 Понеже които се 
управляват от Божия Дух, те са Божии 
синове.

15 Защото не сте приели дух на робство, 
та да бъдете пак на страх, но приели сте 
дух на осиновение, чрез който и викаме: 
Авва Отче!

16 Така самият Дух свидетелствува заедно с 
нашия дух, че сме Божии чада.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

2 КОРИНТЯНИ 3:7 Но, ако 
служението на онова, което докарва 
смърт, написано с букви, издълбани 
на камък, стана с такава слава, щото 
израилтяните не можеха да гледат 
Моисея в лице, поради блясъка на 
лицето му, който впрочем преминаваше,

8 как не ще бъде служението на духа с по-
голяма слава?

2 КОРИНТЯНИ 5:17 За туй, ако е 
някой в Христа, той е ново създание; 
старото премина; ето, [всичко] стана 
ново.
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ГАЛАТЯНИ 5:22 А плодът на Духа е: любов, 
радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност,

ГАЛАТЯНИ 6:15 Защото в Христа 
Исуса нито обрязването е нещо, нито 
необрязването, а новото създание.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Изход 19-20; Лука 11:13; 
Деяния 2:14-47; 1 Коринтяни 3:16; Ефесяни 1:13,14; Ефесяни 
2:10; Тит 3:5,6; Евреи 10:22; 1 Петрово 1:18,19,22; Йоан 3:24; 

Йоан 5:5.

E11 Месията ще даде вечен живот.
E27 Да даде ново сърце и нов дух.
G06 Обителта на Святия Дух.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.

ЕЗЕКИИЛ 37:1-8
ЕЗЕКИИЛ 37:9 Тогава ми рече: 

Пророкувай за духа; пророкувай, 
сине човешки, и речи на духа: Така 
казва Господ Иеова: Дойди духо, от 
четирите ветрища и духни върху тия 
убити, за да оживеят.

10 Пророкувах, прочее, както ми 
заповяда; и духът влезе в тях, и те 
оживяха; и изправиха се на нозете си, 
една твърде голяма войска.

11 Тогава ми рече: Сине човешки, тия 
кости са целият Израилев дом. Ето, 
те казват: Костите ни изсъхнаха, 
и надеждата ни се изгуби; ние сме 
загинали.

12 Затова пророкувай и речи им: Така 

казва Господ Иеова: Ето, люде Мои, 
Аз ще отворя гробовете ви, и като ви 
изведа из гробовете ви ще ви заведа в 
Израилевата земя.

13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм 
Господ, когато отворя гробовете ви и 
ви изведа из гробовете ви.

14 И като туря духа Си във вас, ще 
оживеете; и ще ви поставя във вашата 
земя; и ще познаете, че Аз Господ 
изговорих това и го извърших, казва 
Господ.

ИСАЯ 66:14 Ще видите това, и сърцето 
ви ще се зарадва, И костите ви ще виреят 
като зелена трева; И ще се познае, че 
ръката на Господа е за слугите Му, А 
гневът Му против враговете Му.

ЕЗЕКИИЛ 28:25 Така казва Господ Иеова: 
Когато събера Израилевия дом от 
племената, между които са разпръснати, 
и се осветя чрез тях пред очите на 
народите, тогава ще живеят в своята 
земя, която дадох на слугата Си Якова.

ОСИЯ 6:2 Подир два дни ще ни 
съживи, На третия ден ще ни въздигне; 
И ще живеем пред Него.

АМОС 9:14 И аз ще върна от плен 
людете Си Израиля; Те ще съградят 
запустелите градове и ще ги населят, Ще 
насадят лозя и ще пият виното им, И ще 
направят градини и ядат плода им.

15 И те няма вече да се изтръгнат от земята, 
Която им дадох, казва Господ твоя Бог.

РИМЛЯНИ 8:11 И ако живее във вас Духът 
на Този, Който е възкресил Исуса от 
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мъртвите, то Същият, Който възкреси 
Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и 
вашите смъртни тела чрез Духа Си, който 
обитава във вас.

РИМЛЯНИ 11:1 И тъй, казвам: 
Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да 
не бъде! Защото и аз съм израилтянин, 
от Авраамовото потомство, от 
Вениаминовото племе.

2 Не е отхвърлил Бог людете Си, които 
е предузнал. Или не знаете що казва 
писанието за Илия? как вика към Бога 
против Израиля, казвайки:

3 “Господи, избиха пророците Ти, 
разкопаха олтарите Ти, и аз останах сам; 
но и моя живот искат да отнемат”.

4 Но що му казва божественият отговор? 
- “Оставил съм Си седем хиляди мъже, 
които не са преклонили коляно пред 
Ваала”.

5 Така и в сегашно време има остатък, 
избран по благодат.

РИМЛЯНИ 11:24 Понеже, ако ти си 
бил отсечен от маслина по естество дива, 
и, против естеството, си бил присаден 
на питомна маслина, то колко повече 
ония, които са естествени клони, ще се 
присадят на своята маслина!

25 Защото, братя, за да не се мислите за 
мъдри, искам да знаете тая тайна, че 
частично закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

РИМЛЯНИ 11:32 Защото Бог 
затвори всички в непокорство, та към 
всички да покаже милост.

Вижте още: #1; #2; #5; Псалми 126:2,3; Исая 32:15; Еремия 
33:24-26; Езекиил 11:19; Езекиил 16:62,63; Езекиил 36:24-31; 

Езекиил 37:21,25; Езекиил 39:29; Йоил 2:28.

E17 Месията ще построи храм на Бога.
E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.

ЕЗЕКИИЛ 37:21 И речи им: Така казва 
Господ Иеова: Ето, Аз ще взема 
израилтяните изсред народите 
гдето са отишли, и като ги събера от 
всякъде ще ги доведа в земята им;

22 и ще ги направя един народ в земята, 
върху Израилевите планини; един 
цар ще царува над всички тях; и не ще 
бъдат вече два народа, нито ще бъдат 
за напред разделени в две царства.

23 Те няма вече да се оскверняват с 
идолите си, нито с мерзостите си, 
нито с кое да било от престъпленията 
си; но ще ги избавя от всичките 
отстъпления, с които са съгрешили, 
и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои 
люде, и Аз ще бъда техен Бог.

24 И слугата Ми Давид ще бъде цар на 
тях; над всички тях ще има един 
пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, 
и ще пазят повеленията Ми и ще ги 
извършват.

25 Тоже ще живеят в земята, която дадох 
на слугата Си Якова, гдето живяха 
бащите ви; в нея ще живеят те, чадата 
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им и внуците им до века; и слугата Ми 
Давид ще им бъде княз до века.

26 При това, ще направя с тях завет на 
мир, който ще бъде вечен завет с тях; 
и като ги настаня ще ги умножа, и ще 
положа светилището Си всред тях до 
века.

27 И скинията Ми ще бъде всред тях; и 
Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат 
Мои люде.

28 Тогава народите ще познаят, че Аз 
Господ освещавам Израиля, когато 
светилището Ми бъде всред тях до 
века.

ЕЗЕКИИЛ 11:19 Аз ще им дам едно сърце, 
И ще вложа вътре във вас нов дух; И като 
отнема каменното сърце от плътта им, 
Ще им дам крехко {Еврейски: Плътно.} 
сърце,

20 За да ходят в повеленията Ми, И да пазят 
наредбите Ми и да ги вършат. И те ще 
бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 10:14 Аз съм добрият пастир, 
и познавам Моите, и Моите Мене 
познават,

15 също както Отец познава Мене, и Аз 
познавам Отца; и Аз давам живота Си за 
овцете.

16 И други овце имам, които не са от тая 
кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят 
гласа Ми; и ще станат едно стадо с един 
пастир.

17 Затова Ме люби Отец, защото Аз давам 
живота Си, за да го взема пак.

РИМЛЯНИ 11:15 Защото, ако тяхното 
отхвърляне значи примирение на света, 
какво ще бъде приемането им, ако не 
оживяване от мъртвите?

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

2 КОРИНТЯНИ 6:16 и какво 
споразумение има Божият храм с 
идолите? Защото ние сме храм на живия 
Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между 
тях и между тях ще ходя; и ще им бъда 
Бог, и те ще Ми бъдат люде”.

КОЛОСЯНИ 2:9 Защото в Него 
обитава телесно всичката пълнота на 
Божеството;

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

23 при събора на първородните, които 
са записани на небесата, при Бога, 
Съдията на всички, при духовете на 
усъвършенствуваните праведници,

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
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скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:22 И храм не видях в 
него, защото неговият храм е Господ Бог 
Всемогъщият и Агнето.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Битие 17:7; Изход 31:13; 
Второзаконие 30:1-10; 2 Царе 23:5; Псалми 126:1-6; 

Исая 9:6,7; Исая 27:6,12,13; Исая 40:11; Исая 43:5,6; Исая 
49:8-26; Исая 55:3,4; Исая 59:20,21; Исая 60:21,22; Еремия 

16:14-17; Еремия 23:3-8; Еремия 30:3,8-11,17-22; Еремия 
31:8-10,27,32-40; Еремия 32:37-44; Еремия 33:7-26; Еремия 

50:4,5; Езекиил 11:11-16; Езекиил 14:11; Езекиил 20:12,43; 
Езекиил 28:25,26; Езекиил 34:13,23-25; Езекиил 36:23-31,36-
38; Езекиил 38:23; Езекиил 39:7; Езекиил 43:7-9; Даниил 
2:44,45; Осия 1:11; Осия 2:19-23; Осия 3:4,5; Осия 14:4-7; 

Амос 9:14,15; Авдий 1:17-21; Михей 5:2-4,8,12,13; Йоил 3:20; 
Захария 2:2-6; Захария 6:12,13; Захария 8:4,5; Захария 13:1,2; 
Захария 14:11,21; 1 Коринтяни 1:30; 1 Солунци 5:23; Ефесяни 

5:25,26.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:16 и ще възлезеш против 
людете Ми Израиля като облак 
покриващ земята. Това ще бъде в 
послешните дни; и Аз ще те доведа 
против земята, за да Ме познаят 
народите, когато се осветя у тебе, 
Гоге, пред очите им.

ЗАХАРИЯ 12:9 В оня ден Ще потърся да 
изтребя всичките народи, Които идат 
против Ерусалим;

2 ТИМОТЕЙ 3:1 А това да знаеш, че в 
последните дни ще настанат усилни 
времена.

Вижте още: #1; #4; Исая 2:2; Езекиил 36:23; Езекиил 
38:8,23; Езекиил 39:21; Даниил 10:14; Михей 4:1; 7:15-17.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:18 Но в оня ден, в деня 
когато Бог дойде против Израилевата 
земя, яростта Ми ще възлезе в 
ноздрите Ми, казва Господ Иеова.

ЕВРЕИ 12:29 защото нашият Бог е огън, 
който пояжда.

Вижте още: Езекиил 36:5,6; Псалми 18:7,8; Псалми 89:46.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:19 Защото в ревнивостта 
Си и в пламенния Си гняв казах: 
Непременно в оня ден ще има голям 
трепет в Израилевата земя,

ЕВРЕИ 12:26 Чийто глас разтърси 
тогава земята; а сега Той се обеща, 
казвайки: “Още веднъж Аз ще разтърся 
не само земята, но и небето”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:13 И на часа стана 
голям трус, и десетата част от града 
падна, та измряха в труса седем хиляди 
човека; и останалите се уплашиха, та 
отдадоха слава на небесния Бог.

Вижте още: Исая 42:13; Езекиил 39:25; Йоил 2:18; 
Йоил 3:16; Агей 2:6,7,21,22; Захария 1:14; Захария 14:3-5; 

Откровение 16:10.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:20 така щото морските 
риби и небесните птици, полските 
зверове и всички гадини, които 
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пълзят по света, и всичките човеци, 
които са по лицето на света, ще се 
разтреперят от присъствието Ми; и 
планините ще се сринат, стръмните 
височини ще паднат, и всяка стена ще 
се събори до земята.

ОТКРОВЕНИЕ 6:12 И видях, когато 
отвори шестия печат, че стана голям 
трус: слънцето почерня като козиняво 
вретище, и цялата луна стана като кръв;

13 небесните звезди паднаха на земята, като 
когато смоковница, разклащана от силен 
вятър, мята неузрелите си смокини;

Вижте още: #6; Исая 30:25; Еремия 4:23-26; Осия 4:3; 
Захария 14:3-5.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:21 И ще призова нож 
против него по всичките Си планини, 
казва Господ Иеова; ножът на всеки 
човек ще бъде против брата му.

22 Аз ще се съдя с него чрез мор, и чрез 
кръв; и ще наваля върху него, върху 
пълчищата му, и върху многото 
племена, които са с него, пороен дъжд 
и градушка от големи камъни, огън и 
сяра,

АГЕЙ 2:22 Ще прекатуря престола 
на царствата, И ще съборя силата на 
царствата на народите; Ще прекатуря 
колесниците и ония, които се возят на 
тях; И конете и ездачите им ще паднат 
Всеки от меча на брата си.

23 В оня ден казва Господ на Силите, Ще 
взема тебе, служителю мой Зоровавелю 

сине Салатиилов, казва Господ, И ще те 
положа като печат; Защото те избрах, 
казва Господ на Силите.

ОТКРОВЕНИЕ 11:19 И отвори се 
Божият храм, който е на небето, и видя 
се в храма ковчега на Божия завет; и 
настанаха светкавици и гласове, гръмове 
и трус и силен град.

ОТКРОВЕНИЕ 16:21 И едър град, 
тежък около един талант, падаше от 
небето върху човеците; и човеците 
похулиха Бога поради язвата от града, 
защото язвата от него беше твърде 
голяма.

Вижте още: #6; Псалми 11:6; Исая 28:17; Исая 29:6; Исая 
54:17; Еремия 25:31; Езекиил 13:11; Захария 12:2,9.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕЗЕКИИЛ 38:23 Аз ще възвелича и 
осветя, и ще стана познат пред очите 
на много народи; и те ще познаят, че 
Аз съм Господ.

МАТЕЙ 24:35 Небето и земята ще 
преминат, но Моите думи няма да 
преминат.

2 СОЛУНЦИ 1:7 а на вас, оскърбените, да 
даде утеха (както и на нас), когато се яви 
Господ Исус от небето със Своите силни 
ангели,

8 в пламенен огън да даде възмездие на 
ония, които не познават Бога, и на ония, 
които не се покоряват на благовестието 
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на нашия Господ Исус.

ЕВРЕИ 12:26 Чийто глас разтърси 
тогава земята; а сега Той се обеща, 
казвайки: “Още веднъж Аз ще разтърся 
не само земята, но и небето”.

27 А това “още еднаж” означава 
премахването на ония неща, които 
се клатят, като направени неща, за да 
останат тия, които не се клатят.

28 Затова, понеже приемаме царство, което 
не се клати, нека бъдем благодарни, 
и така да служим благоугодно Богу с 
благоговение и страхопочитание;

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:3 И пееха песента 
на Божия слуга Моисея и песента на 
Агнето, казвайки: Велики и чудесни са 
Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; 
праведни и истинни са Твоите пътища, 
Царю на вековете.

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, 
и да го прослави? Защото само Ти си 
свет; понеже всичките народи ще дойдат 
и ще се поклонят пред Тебе, защото се 
явиха Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 19:1 След това чух като 
че ли силен глас от голямо множество 
на небето, който казваше: Алилуя! 
Спасение, слава и сила принадлежат на 
нашия Бог;

2 защото са истинни и праведни Неговите 

съдби; понеже Той осъди великата 
блудница, която е разтляла земята 
с блудството си, и даде върху нея 
възмездие за кръвта на Своите слуги.

3 И втори път рекоха: Алилуя! И димът й 
се издига до вечни векове.

4 И двадесетте и четири старци и четирите 
живи същества паднаха, та се поклониха 
на Бога, Който седи на престола, и 
казваха: Амин! Алилуя!

5 И от престола излезе глас, който 
казваше: Хвалете нашия Бог, всички 
Негови слуги, вие, които Му се боите, 
малки и големи.

6 И чух като глас от много народ, и 
като глас от много води, и като глас 
от {В изданието от 1940 г. тези думи 
липсват} силни гърмежи, които казваха: 
Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, 
Всемогъщият, царува.

ОТКРОВЕНИЕ 21:1 И видях ново 
небе и нова земя; защото първото небе и 
първата земя преминаха; и море нямаше 
вече.

Вижте още: #1; #5; #6; Езекиил 36:23; Езекиил 37:28; 2 
Петрово 3:10,11.

E27 Да даде ново сърце и нов дух.
G04 Месията ще излее Духа Си.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЕЗЕКИИЛ 39:6 И ще изпратя огън върху 
Магога и върху ония, които живеят 
безгрижно в островите; и те ще 
познаят, че Аз съм Господ.
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7 Ще направя светото Си име познато 
всред людете Си Израиля, и не ще 
оставя да се омърси вече светото Ми 
име; и народите ще познаят, че Аз съм 
Господ, Светият в Израил.

8 Ето, това иде, и ще стане, казва Господ 
Иеова; тоя е денят, за който говорих.

21 И Аз ще поставя славата Си между 
народите; и всичките народи ще 
видят съдбата, която извърших, и 
ръката Ми, която положих върху тях.

22 Така Израилевият дом ще познае, че 
Аз съм Господ техният Бог от днес 
нататък.

23 И народите ще познаят, че 
Израилевият дом бе пленен поради 
беззаконието си. Понеже станаха 
непокорни на Мене, затова скрих 
лицето Си от тях и ги предадох в 
ръката на неприятелите им; и те 
всички паднаха от нож.

24 Сторих им според нечистотата им и 
според престъпленията им, и скрих 
лицето Си от тях.

25 Затова, така казва Господ Иеова: Сега 
ще върна Якова от плен, ще се смиля 
за целия Израилев дом, и ще бъда 
ревнив за светото Си име.

26 И те ще носят срама си и всичките 
престъпления, чрез които станаха 
непокорни на Мене, когато живеят 
безопасно в земята си, без да има кой 
да ги плаши.

27 Когато ги доведа пак от племената, 
и ги събера от страните на 
неприятелите им, тогава ще се осветя 
у тях пред очите на много народи;

28 и те ще познаят, че Аз съм Господ 
техният Бог, понеже ги направих 

да бъдат закарани в плен между 
народите, а после ги събрах в земята 
им; и няма да оставя вече там никого 
от тях.

29 И няма вече да скрия лицето Си 
от тях; защото излях Духа си върху 
Израилевия дом, казва Господ Иеова.

ЙОИЛ 2:28 И след това Ще излея 
Духа Си на всяка твар; И синовете ви и 
дъщерите ви ще пророкуват, Старците 
ви ще виждат сънища, Юношите ви ще 
виждат видения;

29 Още и на слугите и на слугините Ще 
изливам Духа Си в ония дни.

ЙОАН 17:3 А това е вечен живот, да 
познаят Тебе, единия истинен Бог, и 
Исуса Христа, Когото си изпратил.

ДЕЯНИЯ 2:33 И тъй, като се възвиси 
до Божията десница, и взе от Отца 
обещания Свети Дух, Той изля това, 
което виждате и чувате.

РИМЛЯНИ 9:6 Обаче, не че е пропаднало 
Божието слово; защото не всички ония са 
Израил, които са от Израиля;

7 нито са всички чада, понеже са 
Авраамово потомство; но “в Исаака”, каза 
Бог, “ще се наименува твоето потомство”.

8 Значи, не чадата, родени по плът, са 
Божии чада; но чадата, родени според 
обещанието се считат за потомство.

РИМЛЯНИ 11:1 И тъй, казвам: 
Отхвърлил ли е Бог Своите люде? Да 
не бъде! Защото и аз съм израилтянин, 
от Авраамовото потомство, от 
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Вениаминовото племе.
2 Не е отхвърлил Бог людете Си, които 

е предузнал. Или не знаете що казва 
писанието за Илия? как вика към Бога 
против Израиля, казвайки:

3 “Господи, избиха пророците Ти, 
разкопаха олтарите Ти, и аз останах сам; 
но и моя живот искат да отнемат”.

4 Но що му казва божественият отговор? 
- “Оставил съм Си седем хиляди мъже, 
които не са преклонили коляно пред 
Ваала”.

5 Така и в сегашно време има остатък, 
избран по благодат.

6 Но, ако е по благодат, не е вече от дела, 
иначе благодатта не е вече благодат [а 
ако е от делата, не е вече благодат, иначе 
делото не е вече дело].

7 Тогава какво? Онова, което Израил 
търсеше, това не получи, но избраните 
го получиха, а останалите се закоравиха 
даже до днес;

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

28 Колкото за благовестието, те са 
неприятели, което е за ваша полза, а 
колкото за избора, те са възлюбени 
заради бащите.

29 Защото даровете и призванието от Бога 
са неотменими.

30 Защото както вие някога се 
непокорявахте {Или: Неповярвахте 
- ват} на Бога, но сега чрез тяхното 
непокорство {Или: Неверие.} сте 
придобили милост, та чрез показаната 

към вас милост и те сега да придобият 
милост,

31 също така и те сега се не покоряват

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Езекиил 40-48; Деяния 2:14-18; 
Йоан 3:24.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЕЗЕКИИЛ 47:6 И рече ми: Видя ли 
сине човешки? Тогава като ме заведе, 
върна ме към брега на реката.

7 А когато се върнах, ето, при брега 
на реката твърде много дървета и от 
двете й страни.

8 Тогава ми рече: Тая вода изтича откъм 
източната страна, слиза към полето, и 
се влива в морето; и когато се излее в 
морето водата му ще се изцери.

9 И всяко одушевено, с което морето 
изобилва, ще живее на всичките 
места дето би отишла тая пълна река 
{Еврейски: Тия две реки.}; и там ще 
има твърде голямо множество риба 
по причина, че тая вода е дошла там 
и, че водите на морето са се изцерили; 
понеже дето отиде реката всичко ще 
живее.

10 И рибари ще стоят край нея от Енгади 
до Енеглаим, там ще простират 
мрежите си; рибите им ще бъдат 
твърде много по видовете си, като 
рибите на голямото море.

11 Но тинестите и блатистите му 
места няма да се изцерят; ще бъдат 
предадени на сол.

12 А край реката, по бреговете й от двете 
й страни, ще растат всякакви видове 
дървета за храна, чиито листа няма 
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да вехнат, нито плодът им да оскъдее; 
всеки месец ще раждат нов плод, по 
причина, че водата, която ги пои, 
изтича из светилището; и плодът 
им ще бъде за храна, а листът им за 
изцеление.

ЕЗЕКИИЛ 47:13-23

МАТЕЙ 4:18 И като ходеше край 
галилейското езеро, видя двамата 
братя, Симона, наречен Петър и брат 
му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, 
понеже бяха рибари.

19 И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще 
ви направя ловци на човеци.

20 И те веднага оставиха мрежите и отидоха 
след Него.

МАТЕЙ 13:47 Небесното царство 
прилича още на мрежа, хвърлена в 
езерото, която събира риби от всякакъв 
вид,

48 и, като се напълни изтеглиха я на брега, 
седнаха и прибраха добрите в съдове, а 
лошите изхвърлиха.

49 Така ще бъде и при свършека на века; 
ангелите ще излязат и ще отлъчат 
нечестивите измежду праведните,

ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 
ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

2 И от двете страни на реката имаше 
дърво на живот, което раждаше плод 
дванадесет пъти, като даваше плод всеки 
месец; и листата на дърветата бяха за 
изцеление на народите.

Вижте още: #1; #2; #5; Битие 2:10; Числа 34:1-12; Псалми 
65:9; Исая 43:19,20.
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H03 Бъдещото Царство на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.

ДАНИИЛ 2:34 Ти си гледал догдето се 
е отсякъл камък, не с ръце, който е 
ударил образа в нозете му, които са 
били от желязо и кал, и ги е строшил.

35 Тогава желязото, калта, медта, 
среброто и златото са се строшили 
изведнъж, и са станали като прах по 
гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и 
за тях не се е намерило никакво място. 
А камъкът, който ударил образа, е 
станал голяма планина и е изпълнил 
целия свят.

44 И в дните на ония царе небесният Бог 
ще издигне царство, което до века 
няма да се разруши, и владичеството 
над което няма да премине към други 
люде; но то ще строши и довърши 
всички тия царства, а само то ще 
пребъде до века.

45 Както си видял, че камък се е 
отсякъл от планината, не с ръце, и 
че е разтрил желязото, медта, калта, 
среброто и златото, великият Бог 
открива на царя онова, което има да 
стане по-после. Сънят е истинен, и 
тълкуванието му вярно.

2 ЦАРЕ 7:16 И домът ти и царството 
ти ще се утвърдят пред тебе до века; 
престолът ти ще бъде утвърден до века.

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, Отец на 

вечността, Княз на мира.
7 Управлението Му и мирът непрестанно 

ще се увеличават На Давидовия престол 
и на неговото царство, За да го утвърди 
и поддържа, Чрез правосъдие и чрез 
правда, от сега и до века. Ревността на 
Господа на Силите ще извърши това.

МАТЕЙ 26:29 Но казвам ви, че отсега 
няма вече да пия от тоя плод на лозата, 
до оня ден, когато ще го пия с вас нов в 
царството на Отца Си.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 18:36 Исус отговори: Моето 
царство не е от този свят; ако беше 
царството Ми от този свят, служителите 
Ми щяха да се борят да не бъда предаден 
на юдеите. А сега царството Ми не е 
оттук.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 12:10 И чух силен 
глас на небесата, който казваше: Сега 
дойде спасението, силата и царството на 
нашия Бог и властта на Неговия Христос; 
защото се свали клеветникът на нашите 
братя, който ги клевети денем и нощем 
пред нашия Бог.
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Вижте още: #1.

B03 Месията е Човешкият Син.
H01 Завръщането на Месията е 

пророкувано.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.
H11 Месията ще бъде прославен.

ДАНИИЛ 7:13 Гледах в нощните 
видения, и ето, един като човешки 
син идеше с небесните облаци и 
стигна до Стария по дни; и доведоха 
го пред Него.

14 И Нему се даде владичество, слава и 
царство, за да Му слугуват всичките 
племена, народи и езици. Неговото 
владичество е вечно владичество, 
което няма да премине, и царството 
Му е царство, което няма да се 
разруши.

18 Но светиите на Всевишния ще 
приемат царството, и ще владеят 
царството до века и до вечни векове.

22 докато дойде Старият по дни, и 
се извърши съд за светиите на 
Всевишния, и настана времето, когато 
светиите завладяха царството.

27 А царството и владичеството, и 
величието на царствата, които са под 
цялото небе, ще се дадат на людете, 
които са светиите на Всевишния, 
Чието царство е вечно царство и на 
Когото всичките владичества ще 

служат и ще се покоряват.

МАТЕЙ 11:27 Всичко Ми е предадено 
от Отца Ми; и, освен Отца, никой не 
познава Сина; нито познава някой Отца, 
освен Синът и оня, комуто Синът би 
благоволил да Го открие.

МАТЕЙ 24:30 Тогава ще се яви на небето 
знамението на Човешкия Син; и тогава 
ще заплачат всички земни племена като 
видят Човешкия син идещ на небесните 
облаци със сила и голяма слава.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

МАТЕЙ 26:64 Исус му каза: Ти рече. Но 
казвам ви, от сега нататък ще видите 
Човешкия Син седящ отдясно на силата 
и идещ на небесните облаци.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

19 Идете, прочее, научете всичките народи, 
и кръщавайте ги в името на Отца и Сина 
и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко що съм 
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека на века. 
[Амин].

ЛУКА 10:22 Всичко Ми е предадено от 
Отца Ми; и освен Отец, никой не знае 
Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, 
освен Синът и оня, комуто Синът би 
благоволил да Го открие.
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ЛУКА 21:27 И тогава ще видят 
Човешкия Син идещ в облак със сила и 
голяма слава.

ЙОАН 3:35 Отец люби Сина и е 
предал всичко в Неговата ръка.

ЙОАН 5:22 Защото, нито Отец не съди 
никого, но е дал на Сина да съди всички,

23 за да почитат всички Сина, както 
почитат Отца. Който не почита Сина, не 
почита Отца, Който Го е пратил.

ЙОАН 5:27 и дал Му е власт да 
извършва съдба, защото е Човешкият 
Син.

ЕФЕСЯНИ 1:19 и колко превъзходно 
велика е силата Му към нас вярващите 
- сила, която е според действуването на 
могъщата Негова мощ,

20 с която подействува в Христа, когато Го 
възкреси от мъртвите и Го тури да седне 
от дясната Си страна на небесата,

21 далече по-горе от всяко началство и 
власт, сила и господство, и всяко име, с 
което се именуват, не само в тоя свят, но 
и в бъдещия.

22 И всичко покори под нозете Му, и 
постави Го да бъде глава над всичко за 
църквата,

2 ТИМОТЕЙ 2:12 Ако устоим, то ще 
и да царуваме с Него; ако се отричаме от 
Него, и той ще се отрече от нас;

ЕВРЕИ 12:28 Затова, понеже приемаме 
царство, което не се клати, нека 
бъдем благодарни, и така да служим 
благоугодно Богу с благоговение и 

страхопочитание;

ОТКРОВЕНИЕ 1:7 Ето, иде с 
облаците; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха; и всички земни 
племена ще възридаят за Него. Така е. 
Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 2:26 И на този, който 
победи, и който се пази до край, за да 
върши дела чисти като Моите, ще дам 
власт над народите, -

27 (и той “Ще ги управлява с желязна 
тояга; Те ще се строшат като грънчарски 
съдове”, -) както и Аз получих от Отца 
Си.

ОТКРОВЕНИЕ 5:9 И пеят нова 
песен, думайки: Достоен си да вземеш 
книгата и да разпечаташ печатите й: 
защото си бил заклан, и със Своята 
кръв си изкупил за Бога човеци от всяко 
племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и 
свещеници; и те царуват на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 20:6 Блажен и 
свет оня, който участвува в първото 
възкресение; над такива втората смърт 
не ще има сила; а те ще бъдат свещеници 
Богу и на Христа и ще царуват с Него 
хиляда години.

ОТКРОВЕНИЕ 22:5 Нощ не ще има 
вече; и не ще имат нужда от светене 
на светило или от слънчева светлина, 
защото Господ Бог ги осветява. И те ще 
царуват до вечни векове.

Вижте още: #1; #5; Псалми 8:6; Езекиил 1:26; Матей 13:41; 
Марко 14:61,62; Йоан 3:13; Йоан 12:34; Деяния 2:33-36; 1 
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Петрово 3:22; Откровение 14:14.

E26 Делото на изкуплението от Месията.

ДАНИИЛ 9:24 Седемдесет седмици 
са определени за людете ти и за 
светия ти град за въздържането 
на престъплението, за довършване 
греховете, и за правене 
умилостивение за беззаконието, 
и да се въведе вечна правда, 
да се запечата видението и 
пророчеството, и да се помаже 
Пресветият.

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

МАТЕЙ 11:13 Защото всичките пророци 
и законът пророкуваха до Иоана;

ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

20 И като затвори книгата, върна я на 
служителя и седна; а очите на всички в 
синагогата бяха впити в Него.

21 И почна да им казва: Днес се изпълни 
това писание във вашите уши.

ЛУКА 24:25 И Той им рече: О 
несмислени и мудни по сърце да вярвате 

всичко, което са говорили пророците!
26 Не трябваше ли Христос да пострада така 

и да влезе в славата Си?
27 И като почна от Моисея и от всичките 

пророци, тълкуваше им писаното за Него 
във всичките писания.

ЙОАН 1:41 Той първо намира своя 
брат Симона и му казва: Намерихме 
Месия (което значи Христос).

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

РИМЛЯНИ 5:10 Защото, ако бидохме 
примирени с Бога чрез смъртта на Сина 
Му, когато бяхме неприятели, колко 
повече сега, като сме примирени, ще се 
избавим чрез Неговия живот!

2 КОРИНТЯНИ 5:18 А всичко е от 
Бога, Който ни примири със Себе Си 
чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да 
служим за примирение;

19 сиреч, че Бог в Христа примиряваше 
света със Себе Си, като не вменяваше на 
човеците прегрешенията им, и че повери 
на нас посланието на примирението.

20 И тъй от Христова страна сме 
посланици, като че Бог чрез нас умолява; 
молим ви от Христова страна, примирете 
се с Бога,

21 Който за нас направи грешен {Гръцки: 
Грях} Онзи, Който не е знаел грях, за да 
станем ние чрез Него праведни {Гръцки: 
Правда} пред Бога.
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ФИЛИПЯНИ 3:9 и да се намеря в 
Него, без да имам за своя правда оная, 
която е от закона, но оная, която е чрез 
вяра в Христа, то ест, правдата, която е от 
Бога въз основа на вяра,

КОЛОСЯНИ 2:14 и като изличи 
противния нам в постановленията Му 
закон, който беше враждебен нам, махна 
го отсред и го прикова на кръста;

ЕВРЕИ 1:8 А за Сина казва: - “Твоят 
престол, о Боже, е до вечни векове; И 
скиптърът на Твоето царство е скиптър 
на правота.

ЕВРЕИ 7:26 Защото такъв 
първосвещеник ни трябваше: свет, 
невинен, непорочен, отделен от 
грешните и възвисен по-горе от 
небесата;

ЕВРЕИ 10:14 Защото с един принос 
Той е усъвършенствувал за винаги ония, 
които се освещават.

1 ЙОАНОВО 3:8 Който върши грях, от 
дявола е; защото дяволът отначало 
съгрешава. Затова се яви Божият Син, да 
съсипе делата на дявола.

Вижте още: Левит 25:8; Числа 14:35; Псалми 45:7; Исая 
53:10,11; Исая 56:1; Исая 61:1; Еремия 23:5,6; Езекиил 4:6; 

Лука 24:44,45; 1 Коринтяни 1:30; 2 Коринтяни 5:21; 
Колосяни 1:20; Евреи 2:17; Евреи 9:11-14,26; Откровение 

14:6.

A07 Той ще бъде Месия на Израел.
F01 Смъртта на Месията е пророкувана.
F04 Последиците от отхвърлянето на 

Месията.

ДАНИИЛ 9:25 Знай, прочее, и разбери, 
че от излизането на заповедта да 
се съгради изново Ерусалим до княза 
Месия ще бъдат седем седмици; и 
за шестдесет и две седмици ще се 
съгради изново, с улици и окоп, макар 
в размирни времена.

ИСАЯ 55:4 Ето, дадох го за свидетел 
на племената, За княз и заповедник на 
племената.

МАРКО 13:14 И когато видите 
мерзостта, която докарва запустение, [за 
която говори пророк Даниил], стояща 
там гдето не подобава, (който чете нека 
разбира), тогава ония, които са в Юдея, 
нека бягат по планините;

ЙОАН 1:41 Той първо намира своя 
брат Симона и му казва: Намерихме 
Месия (което значи Христос).

ДЕЯНИЯ 3:15 убихте Началника на 
живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, 
за което ние сме свидетели.

ДЕЯНИЯ 5:31 Него Бог възвиси до 
десницата Си за Началник и Спасител, да 
даде покаяние на Израиля и прощение 
на греховете.

Вижте още: Исая 9:6; Михей 5:2; Матей 24:15; Йоан 4:25.
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F01 Смъртта на Месията е пророкувана.

ДАНИИЛ 9:26 И подир шестдесет и 
две седмици Месия ще бъде посечен, 
и не ще има кои да Му принадлежат; 
и людете на княза, който ще дойде, 
ще погубят града и светилището; и 
краят му ще го постигне чрез потоп; 
и до края на войната има определени 
опустошения.

ИСАЯ 53:8 Чрез угнетителен 
съд биде грабнат; А кой от Неговия 
род разсъждаваше, Че биде отсечен 
отсред земята на живите Поради 
престъплението на Моите люде, върху 
които трябваше да падне ударът?

МАТЕЙ 24:2 А Той в отговор им рече: 
Не виждате ли всичко това? Истина ви 
казвам: Няма да остане тук камък на 
камък, който да се не срине.

МАРКО 9:12 А Той им каза: Наистина 
Илия първо ще дойде и ще възстанови 
всичко. И как е писано за Човешкия Син? 
- писано е, че трябва да пострада много и 
да бъде унизен.

МАРКО 13:2 А Исус му рече: Виждаш 
ли тия големи здания! Няма да остане 
тук камък на камък, който да не се срине.

ЛУКА 21:24 Те ще паднат под острието 
на ножа, и ще бъдат откарани в плен по 
всичките народи; и Ерусалим ще бъде 
тъпкан от народите, докле се изпълнят 
времената на езичниците.

ЛУКА 24:26 Не трябваше ли Христос 

да пострада така и да влезе в славата Си?

ЛУКА 24:46 И рече им: Така е писано, 
че Христос трябва да пострада и да 
възкръсне от мъртвите в третия ден,

ЙОАН 11:51 Това не каза от себе си, 
но бидейки първосвещеник през оная 
година, предсказа, че Исус ще умре за 
народа,

52 и не само за народа, но и за да събере в 
едно разпръснатите Божии чада.

ЙОАН 12:32 И когато бъда Аз издигнат 
от земята, ще привлека всички при Себе 
Си.

33 А като казваше това, Той означаваше от 
каква смърт щеше да умре.

34 Народът, прочее, Му отговори: Ние сме 
чули от закона, че Христос пребъдва до 
века; тогава как казваш Ти, че Човешкият 
Син трябва да бъде издигнат? Кой е Тоя 
Човешки Син?

Вижте още: Лука 19:43,44; Лука 21:6; 1 Петрово 2:24; 1 
Петрово 3:18.

F04 Последиците от отхвърлянето на 
Месията.

H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 
народ.

ДАНИИЛ 9:27 И Той ще потвърди 
завет с мнозина за една седмица, 
а в половината на седмицата ще 
направи да престанат жертвата и 
приносът; и един, който запустява, 
ще дойде яздещ на крилото на 
мерзостите; и гняв ще се излее 
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върху запустителя до определеното 
време.

МАТЕЙ 24:14 И това благовестие на 
царството ще бъде проповядвано по 
цялата вселена за свидетелство на 
всичките народи; и тогава ще дойде 
свършекът.

15 Затова, когато видите мерзостта, която 
докарва запустение, за която говори 
пророк Даниил, стояща на светото място, 
(който чете нека разбира),

МАРКО 13:14 И когато видите 
мерзостта, която докарва запустение, [за 
която говори пророк Даниил], стояща 
там гдето не подобава, (който чете нека 
разбира), тогава ония, които са в Юдея, 
нека бягат по планините;

ЛУКА 21:20 А когато видите Ерусалим, 
че е заобиколен от войски, това да 
знаете, че е наближило запустяването му.

21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат 
в планините, и които са всред града нека 
да излязат вън, а които са в околностите 
да не влизат в него.

22 Защото това са дни на въздаяние, за да се 
изпълни всичко което е писано.

23 Горко на непразните и на кърмачките, 
през ония дни! защото ще има голямо 
бедствие в страната, и гняв върху тия 
люде.

24 Те ще паднат под острието на ножа, и 
ще бъдат откарани в плен по всичките 
народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от 
народите, докле се изпълнят времената 
на езичниците.

Вижте още: Второзаконие 4:26-28; Второзаконие 28:15; 
Второзаконие 31:28,29; Исая 10:22,23; Исая 28:22; Даниил 

8:13; Даниил 11:36; Даниил 12:11; 1 Солунци 2:14-16.

B18 Святостта, красотата и славата на 
Месията.

ДАНИИЛ 10:5 като подигнах очите 
си видях, и ето един човек облечен в 
ленени дрехи, чийто кръст бе опасан 
с чисто уфазко злато.

6 Тялото му бе като хрисолит, лицето 
му като изгледа на светкавица, очите 
му като огнени светила, мишците и 
нозете му бяха на глед като лъскава 
мед, и гласът на думите му като глас на 
много народ.

ОТКРОВЕНИЕ 1:13 и всред 
светилниците видях Един, Който 
приличаше на Човешкия Син, облечен 
в дълга дреха и препасан около гърдите 
със златен пояс;

14 а главата и косата Му бяха бели като бяла 
вълна, като сняг, и очите Му, като огнен 
пламък;

15 и нозете Му приличаха на лъскава мед, 
като в пещ пречистена: а гласът Му беше 
като на много води;

16 и имаше в десницата Си седем звезди; 
и от устата му излизаше меч остър и от 
двете страни; и лицето Му светеше, както 
свети слънцето в силата си.

17 И когато Го видях, паднах при нозете 
Му като мъртъв; а Той тури десницата 
Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм 
първият и последният и живият;

Вижте още: Матей 17:2; Лука 9:29; Откровение 19:12.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ДАНИИЛ 12:1 И в онова време 
великият княз Михаил, който се 
застъпва за твоите люде, ще се 
подигне; и ще настане време на 
страдание, каквото никога не е 
бивало откак народ съществува до 
онова време; и в онова време твоите 
люде ще се отърват, - всеки, който се 
намери записан в книгата.

ИСАЯ 4:3 И останалите в Сион и 
оцелелите в Ерусалим ще се нарекат 
свети, - Всички, които са записани в 
Ерусалим за живот, -

МАТЕЙ 24:21 защото тогава ще има 
голяма скръб, небивала от началото на 
света до сега, и каквато не ще има.

ЛУКА 10:20 Обаче, недейте се радва 
на това, че духовете ви се покоряват; а 
радвайте се, че имената ви са написани 
на небесата.

ОТКРОВЕНИЕ 3:5 Който победи, ще 
се облече така в бели дрехи; и Аз никога 
няма да излича името му от книгата на 
живота, но ще изповядам името му пред 
Отца Си и пред Неговите ангели.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #2; Псалми 69:28; Исая 9:7; Исая 26:20,21; 
Еремия 30:7; Езекиил 34:24; Даниил 9:25; Даниил 10:21; 

Марко 13:19; Лука 21:23,24; Филипяни 4:3; Откровение 13:8; 
Откровение 16:17-21; Откровение 19:11-16.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ДАНИИЛ 12:2 И множеството от 
спящите в пръстта на земята ще се 
събудят, едни за вечен живот, а едни 
за срам и вечно презрение.

МАТЕЙ 25:31 А когато дойде Човешкият 
Син в славата Си, и всичките [свети] 
ангели с Него, тогава ще седне на 
славния Си престол.

32 И ще се съберат пред Него всичките 
народи; и ще ги отлъчи един от други, 
както овчарят отлъчва овцете от козите;

33 и ще постави овцете от дясната Си 
страна, а козите от лявата.

34 Тогава царят ще рече на тия, които 
са от дясната Му страна: Дойдете вие 
благословени от Отца Ми, наследете 
царството, приготвено за вас от 
създанието на света.

ДЕЯНИЯ 17:31 тъй като е назначил ден, 
когато ще съди вселената справедливо 
чрез Човека, Когото е определил; за 
което и е дал уверение на всички, като Го 
е възкресил от мъртвите.

РИМЛЯНИ 2:16 в деня, когато Бог чрез 
Исуса Христа ще съди тайните дела на 
човеците според моето благовестие.

1 СОЛУНЦИ 4:14 Защото, ако 
вярваме, че Исус умря и възкръсна, така 
и починалите в Исуса Бог ще приведе 
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заедно с Него.

ОТКРОВЕНИЕ 20:12 Видях и мъртвите 
големи и малки, стоящи пред престола; 
и едни книги се разгънаха; разгъна се и 
друга книга, която е книгата на живота; 
и мъртвите бидоха съдени според делата 
си по написаното в книгите.

Вижте още: #5; #6; Йов 19:25-27; Матей 22:32; Римляни 
9:21.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

ДАНИИЛ 12:3 Разумните ще сияят 
със светлостта на простора, и ония, 
които обръщат мнозина в правда като 
звездите до вечни векове.

МАТЕЙ 13:43 Тогава праведните ще 
блеснат като слънцето в царството на 
Отца си. Който има уши [да слуша], нека 
слуша.

МАТЕЙ 19:28 А Исус им рече: Истина 
ви казвам, че във време на обновлението 
на всичко, когато Човешкият Син ще 
седне на славния Си престол, вие, 
които Ме последвахте, тоже ще седнете 
на дванадесет престола да съдите 
дванадесетте Израилеви племена.

ФИЛИПЯНИ 2:16 като явявате 
словото на живота; за да имам с какво 
да се хваля в деня на Христа, че не съм 
тичал напразно, нито съм се трудил 
напразно.

17 Но макар че се принасям аз като 
възлияние върху жертвата и служението 

на вашата вяра, радвам се и с всички вас 
се радвам.

1 СОЛУНЦИ 2:19 Понеже коя 
е нашата надежда, или радост, или 
венец, с който се хвалим? Не сте ли вие, 
пред нашия Господ Исус при Неговото 
пришествие?

20 Защото вие сте наша слава и радост.

Вижте още: #1; Даниил 11:33,35; Лука 1:16,17; 1 Коринтяни 
3:10; Ефесяни 4:11.
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H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ОСИЯ 1:10 Но все пак числото на 
израилтяните ще бъде като морския 
пясък, който не може да се претегли 
нито да се изброи; и вместо онова, 
което им се каза, че: Не сте Мои люде, 
ще им се рече: Вий сте чада на живия 
Бог.

11 Тогава юдейците и израилтяните ще 
се съберат заедно, та ще си поставят 
един началник, и ще възлязат от 
земята; защото велик ще бъде денят 
на Иезраела.

БИТИЕ 13:16 И ще направя потомството 
ти многочислено като земния прах; така 
щото, ако може някой да изброи земния 
прах, то и твоето потомство ще изброи.

ЙОАН 11:52 и не само за народа, но и 
за да събере в едно разпръснатите Божии 
чада.

ДЕЯНИЯ 2:47 като хвалеха Бога, и 
печелеха благоволението на всичките 
люде. А Господ всеки ден прибавяше на 
църквата ония, които се спасяваха.

РИМЛЯНИ 9:26 И на същото място, гдето 
им се казва: “Не сте мои люде, Там ще се 
нарекат чада на живия Бог”.

27 А Исаия вика за Израиля: - “Ако и да е 
числото на израилтяните като морски 
пясък, Само остатък от тях ще се спаси;

ГАЛАТЯНИ 3:27 Понеже всички вие, които 
сте се кръстили в Христа, с Христа сте се 

облекли.
28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, 

нито свободен, няма мъжки пол, ни 
женски; защото вие всички сте едно в 
Христа Исуса.

29 И ако сте Христови, то сте Авраамово 
потомство, наследници по обещание.

ГАЛАТЯНИ 6:15 Защото в Христа 
Исуса нито обрязването е нещо, нито 
необрязването, а новото създание.

16 И на всички, които живеят по това 
правило, мир и милост да бъде на тях и 
на Божия Израил.

ЕФЕСЯНИ 1:10 за да се приложи когато се 
изпълнят времената, сиреч, да се събере 
в Христа всичко - това, което е небесно и 
земно, -

ЕВРЕИ 11:12 Затова само от един човек, 
и той замъртвял, се народи множество, 
колкото небесните звезди и като 
крайморския пясък, който не може да се 
изброи.

13 Всички тия умряха във вяра, тъй като 
не бяха получили изпълнението на 
обещанията; но ги видяха и поздравиха 
отдалеч, като изповядаха, че са чужденци 
и пришелци на земята.

ОТКРОВЕНИЕ 7:4 И чух числото 
на подпечатаните, сто и четиридесет и 
четири хиляди подпечатани от всичките 
племена на израилтяните:

Вижте още: #1; #2; #3; Битие 32:12; Исая 43:5,6; Исая 49:17-
26; Исая 54:1-3; Исая 60:4-22; Исая 66:20-22; Осия 2:23.
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B20 Любовта на Царя към Неговите хора.
E20 Месията ще създаде нов завет.
E23 Месията ще покръсти Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.

ОСИЯ 2:15 И още от там ще й дам 
ханаанските лозя, И долината Ахор 
{Т.е., Смущение.} за врата на надежда; 
И там тя ще се отзове както в дните на 
младостта си, И както в деня, когато 
възлезе из Египетската земя.

16 В оня ден, казва Господ, Ще Ме 
наричаш: Мъж ми; И няма да Ме 
наричаш вече: Ваал ми {Т.е., Мой 
господар.}.

17 Защото ще премахна имената на 
ваалимите от устата й; И те няма вече 
да се поменуват с имената си.

18 В оня ден ще направя за тях завет С 
полските зверове, С небесните птици, 
И със земните гадини; И като строша 
лък, и меч, и бой, и ги махна от 
земята, Ще ги населя в безопасност.

19 И ще те сгодя за Себе Си за винаги; 
Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в 
съдба, В милосърдие и милости.

20 Ще те сгодя за Себе Си във вярност; И 
ще познаеш Господа.

21 И в оня ден ще отговоря, казва 
Господ, Ще отговоря на небето, И то 
ще отговори на земята,

22 И земята ще отговори на житото, 
на виното и на маслото, И те ще 
отговорят на Иезраела.

23 И ще я насея за Себе Си на 
земята; И ще покажа милост към 

непомилваната; И на ония, които не 
бяха Мои люде ще река: Мои люде сте 
вие; И те ще рекат всеки един: Ти си 
мой Бог.

ИСАЯ 11:6 Вълкът ще живее с агнето, 
Рисът ще си почива с ярето, Телето, 
лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И 
малко дете ще ги води.

7 Кравата и мечката ще пасат заедно; 
Малките им ще си почиват задружно; И 
лъвът ще яде слама както вола.

8 Сучещо дете ще играе над дупката на 
аспида; И отбито дете ще туря ръката си 
в гнездото на ехидна.

ИСАЯ 54:5 Защото твоят съпруг е 
Творецът ти, Чието име е Господ на 
Силите; И изкупителят ти е Светият 
Израилев, Който ще се нарече Бог на 
цялата земя.

АВАКУМ 2:4 Ето, душата му се надигна, 
не е отдън права; А праведният ще живее 
чрез вярата си.

МАТЕЙ 11:27 Всичко Ми е предадено 
от Отца Ми; и, освен Отца, никой не 
познава Сина; нито познава някой Отца, 
освен Синът и оня, комуто Синът би 
благоволил да Го открие.

ЙОАН 17:3 А това е вечен живот, да 
познаят Тебе, единия истинен Бог, и 
Исуса Христа, Когото си изпратил.

РИМЛЯНИ 1:17 Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра към 
вяра, както е писано: “Праведният чрез 
вяра ще живее”.
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РИМЛЯНИ 9:24 над нас, които призова, 
не само измежду юдеите, но и измежду 
езичниците?

25 както и в Осия казва: - “Ще нарека 
мои люде ония, които не бяха мои 
люде, И тая възлюбена, която не беше 
възлюбена”;

26 И на същото място, гдето им се казва: “Не 
сте мои люде, Там ще се нарекат чада на 
живия Бог”.

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

2 КОРИНТЯНИ 11:2 защото ревнувам 
за вас с божествена ревност, понеже ви 
сгодих с един мъж, да ви представя като 
чиста девица на Христа.

ЕВРЕИ 8:11 И няма вече да учат всеки 
съгражданина си И всеки брата си, 
като му казват: Познай Господа; Защото 
всички ще Ме познават, От малък до 
голям между тях.

1 ЙОАНОВО 5:20 Знаем още, че 
Божият Син е дошъл и ни е дал разум 
да познаваме истинния Бог; и ние сме 
в истинния, сиреч в Сина Му Исуса 
Христа. Това е истинският Бог и вечен 
живот.

ОТКРОВЕНИЕ 12:6 И жената 
побягна в пустинята, гдето имаше място, 
приготвено от Бога, за да я хранят там 
хиляда двеста и шестдесет дни.

ОТКРОВЕНИЕ 12:14 И дадоха се на 
жената двете крила на голям орел, за 
да отлети на мястото си в пустинята, 
там гдето я хранят за време и времена и 
половин време, скрита от лицето на змея 
{Гръцки: Змията.}.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: #1; #2; #5; Левит 26:40-45; Второзаконие 
26:17-19; Второзаконие 30:3-5; Исая 49:13-26; Исая 51:3; 

Еремия 2:2; Еремия 3:12-24; Еремия 24:7; Еремия 30:18-22; 
Еремия 31:1-37; Еремия 32:36-41; Еремия 33:6-26; Езекиил 

34:22-31; Езекиил 36:8-15; Езекиил 37:11-28; Езекиил 39:25-29; 
Осия 1:11; Амос 9:11-15; Михей 7:14-20; Софония 3:12-20; 

Захария 1:16,17; Захария 8:12-15; Захария 10:9-12; Захария 
13:9.

H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 
народ.

ОСИЯ 3:4 Защото израилтяните 
ще останат за дълго време без цар и 
без началник, без идолски стълб, без 
ефод и без домашни богове.

МАТЕЙ 24:1 И като излезе Исус от 
храма и си отиваше, учениците Му се 
приближиха да Му покажат зданията на 
храма.

2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли 
всичко това? Истина ви казвам: Няма да 
остане тук камък на камък, който да се не 
срине.

ЛУКА 21:24 Те ще паднат под острието 
на ножа, и ще бъдат откарани в плен по 
всичките народи; и Ерусалим ще бъде 
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тъпкан от народите, докле се изпълнят 
времената на езичниците.

ЙОАН 19:15 А те извикаха: Махни Го! 
махни! разпни Го! Пилат им казва: Вашия 
цар ли да разпна? Главните свещеници 
отговориха: Нямаме друг цар освен 
Кесаря.

Вижте още: Битие 49:10; Езекиил 34:23,24; Даниил 8:11-13; 
Даниил 9:27; Даниил 12:11; Михей 5:2-5; Захария 13:2; Евреи 

10:26.

E23 Месията ще покръсти Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ОСИЯ 3:5 После израилтяните 
наново ще потърсят Господа своя 
Бог и царя си Давида; и в послешните 
дни ще дойдат със страхопочитание 
при Господа и при Неговата благост.

ДЕЯНИЯ 15:16 “След това ще се върна. 
И пак ще въздигна падналата Давидова 
скиния, И пак ще издигна развалините 
й, И ще я изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

18 Казва Господ, Който прави да е известно 
това от века”.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 

Той ще отвърне нечестията от Якова;

ЕВРЕИ 1:1 Бог Който при разни 
частични съобщения, и по много 
начини, е говорил в старо време на 
бащите ни чрез пророците,

2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, 
Когото постави наследник на всичко, 
чрез Когото и направи световете,

Вижте още: #2; Еремия 3:22,23; Осия 5:15; Осия 10:3.

E23 Месията ще покръсти Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ОСИЯ 6:1 Дойдете, да се върнем 
при Господа; Защото Той разкъса 
и Той ще ни изцели, Порази и ще 
превърже раната ни.

2 Подир два дни ще ни съживи, На 
третия ден ще ни въздигне; И ще 
живеем пред Него.

РИМЛЯНИ 11:15 Защото, ако тяхното 
отхвърляне значи примирение на света, 
какво ще бъде приемането им, ако не 
оживяване от мъртвите?

РИМЛЯНИ 11:26 И така целият 
Израил ще се спаси, както е писано: - 
“Избавител ще дойде от Сион; Той ще 
отвърне нечестията от Якова;

1 КОРИНТЯНИ 15:4 че бе погребан; 
че биде възкресен на третия ден според 
писанията;

Вижте още: #1; #2; Битие 1:9-13; Числа 17:8; Исая 26:19; 
Исая 55:7; Еремия 3:22; Плачът на Еремия 3:22,40,41; 

Осия 5:15; Осия 13:16; Лука 24:21; Йоан 2:1; Римляни 14:8; 
Откровение 11:14,15.
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H03 Бъдещото Царство на Месията.

ОСИЯ 6:3 Да! нека познаем 
Господа, нека следваме да Го 
познаваме; Той ще се появи сигурно, 
както зората, И ще дойде при нас, 
както дъжда, както пролетния дъжд, 
който пои земята.

2 ЦАРЕ 23:3 Бог Израилев рече, 
Скалата Израилева ми говори: Оня, 
който владее над човеци нека бъде 
праведен, Нека бъде един, който владее 
със страх от Бога;

4 И ще бъде като утринна виделина, 
Когато изгрява слънцето В безоблачна 
зора, Като зеле що никне из земята От 
сиянието, което блясва след дъжд.

ЛУКА 1:78 Поради милосърдието на 
нашия Бог, С което ще ни посети зора 
отгоре,

ЙОАН 17:3 А това е вечен живот, да 
познаят Тебе, единия истинен Бог, и 
Исуса Христа, Когото си изпратил.

ОТКРОВЕНИЕ 22:16 Аз, Исус, 
изпратих ангела Си, за да ви 
засвидетелствува това за църквите. 
Аз съм коренът и потомъкът Давидов, 
светлата утринна звезда.

Вижте още: #1; #2; Осия 10:12; 2 Петрово 1:19.

E02 Мястото на служението на Месията.

ОСИЯ 11:1 Когато Израил бе 
младенец, тогава го възлюбих, И из 

Египет повиках сина Си.

МАТЕЙ 2:13 А след отиването им, 
ето, ангел от Господа се явява насъне на 
Иосифа и казва: Стани, вземи детето и 
майка му, и бягай в Египет, и остани там 
докато ти река, защото Ирод ще потърси 
детето за да го погуби.

14 И тъй, той стана, взе детето и майка му 
през нощта и отиде в Египет,

15 гдето остана до Иродовата смърт; за 
да се сбъдне реченото от Господа чрез 
пророка, който казва: “От Египет 
повиках Сина Си”.

E04 Победата над греха от Месията.
E Мисията и служението на Месията.
E14 Месията ще победи смъртта и 

тъмнината.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ОСИЯ 13:14 От силата на 
преизподнята ще ги изкупя, От 
смърт ще ги избавя. О смърт! где 
са язвите ти? О преизподньо! где е 
погубителната ти сила? Колкото за 
това, Аз няма да видя разкайване.

1 КОРИНТЯНИ 15:52 в една минута, 
в миг на око, при последната тръба; 
защото тя ще затръби, и мъртвите 
ще възкръснат нетленни, и ние ще се 
изменим.

53 Защото това тленното трябва да се облече 
в нетление, и това смъртното да се 
облече в безсмъртие.

54 А когато това тленното се облече 
в безсмъртие, тогава ще се сбъдне 
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писаното слово: “Погълната биде 
смъртта победоносно”.

55 О смърте, где ти е победата? О смърте, 
где ти е жилото?

56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на 
греха е законът;

57 но благодарение Богу, Който ни дава 
победата чрез нашия Господ Исус 
Христос.

Вижте още: Исая 26:19; 1 Коринтяни 15:21,22; 2 
Коринтяни 5:4; Откровение 20:13; Откровение 21:14.

G05 Месията ще види много плод.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ОСИЯ 14:4 Аз ще изцеля 
отстъплението им, Ще ги възлюбя 
доброволно, Защото гневът Ми се 
отвърна от него.

5 Аз ще бъда като роса на Израиля; Той 
ще процъфти като крем, И ще простре 
корените си като ливанско дърво.

6 Клоновете му ще се разпространят; 
Славата му ще бъде като маслина, И 
благоуханието му като Ливан.

7 Които живеят под сянката му Изново 
ще се съживят като жито И ще 
процъфтят като лоза; Дъхът му ще 
бъде като ливанско вино.

8 Ефреме, какво имаш вече да се 
оплакваш от идолите си? Аз го 
чух, и ще го пазя; Аз му съм като 
вечнозелена елха; От Мене е твоят 
плод.

ИСАЯ 44:3 Защото ще изливам вода 
на жадната земя, И реки на сухата почва; 
Ще изливам Духа Си на потомството ти, 

И благословението Си на рожбите ти;
4 И те ще поникнат между тревата Като 

върби край течащи води.

ПЕСЕН НА ПЕСНИТЕ 2:3 Както 
ябълката между дърветата на сада, Така 
е възлюбеният ми между синовете; 
Пожелах сянката му и седнах под нея, И 
плодът му бе сладък в устата ми.

МИХЕЙ 4:4 Но ще седят всеки под 
лозата си и под смоковницата си, Без да 
има кой да ги плаши; Понеже устата на 
Господа на Силите изговориха това.

МИХЕЙ 5:7 И останалите от Якова ще 
бъдат всред много племена Като роса от 
Господа, Като леки дъждове на тревата, 
Които не чакат човека, Нито се бавят за 
човешките чада.

ЗАХАРИЯ 3:10 В оня ден, казва Господ на 
Силите, ще поканите всеки ближния си 
под лозата си и под смоковницата си.

ЛУКА 3:8 Прочее, принасяйте 
плодове достойни за покаяние; и не 
почвайте да си думате, имаме Авраама за 
баща; защото ви казвам, че Бог може и от 
тия камъни да въздигне чада на Авраама.

9 А и брадвата лежи вече при корена на 
дърветата; и тъй, всяко дърво, което не 
дава добър плод, отсича се и в огън се 
хвърля.

ЛУКА 6:43 Защото няма добро дърво, 
което дава лош плод, нито пък лошо 
дърво, което дава добър плод.

44 Понеже всяко дърво от своя плод се 
познава; защото не берат смокини от 
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тръни, нито късат грозде от къпина.

ЙОАН 15:2 Всяка пръчка в Мене, 
която не дава плод, Той я отрязва; и всяка 
що дава плод, очистя я, за да дава повече 
плод.

3 Вие сте вече чисти чрез учението, което 
ви говорих.

4 Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. 
Както пръчката не може да даде плод 
от самосебе си, ако не остане на лозата, 
така и вие не можете, ако не пребъдете в 
Мене.

5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който 
пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава 
много плод; защото, отделени от Мене, 
не можете да сторите нищо.

6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива 
изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; 
и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те 
изгарят.

7 Ако пребъдете в Мене и думите Ми 
пребъдат във вас, искайте каквото и да 
желаете, и ще ви бъде.

8 В това се прославя Отец Ми, да 
принасяте много плод; и така ще бъдете 
Мои ученици.

Вижте още: #1; #2; Псалми 72:16; Исая 27:6; Исая 35:2; 
Исая 57:18; Еремия 2:21; Еремия 3:22; Еремия 33:6; Езекиил 
17:8,22-24; Осия 2:12; Осия 10:1; Йоил 2:22; Авакум 3:17,18.
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H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЙОИЛ 2:1 1 Затръбете в Сион, И 
дайте тревога в светия Ми хълм; Нека 
се разтреперят всичките жители на 
страната; Защото иде денят Господен, 
защото е близо,

ЙОИЛ 2:2-12
ЙОИЛ 2:13 И раздерете сърцето 

си, а не дрехите си, Та се обърнете 
към Господа вашия Бог; Защото е 
милостив и щедър, Дълготърпелив 
и многомилостив, И разкайва се за 
злото.

14 Кой знае дали Той не ще се повърне и 
разкае, Та остави благословение след 
Себе Си, Колкото за хлебен принос и 
възлияние на Господа вашия Бог?

ЙОИЛ 2:15-17

РИМЛЯНИ 2:4 Или презираш Неговата 
богата благост, търпеливост и 
дълготърпение, без да знаеш, че Божията 
благост е назначена да те води към 
покаяние?

1 СОЛУНЦИ 5:2 защото вие добре знаете, 
че Господният ден ще дойде като крадец 
нощем.

1 ПЕТРОВО 4:7 А краят на всичко е 
наближил; и тъй, живейте разумно и 
трезвено, за да се предавате на молитва.

Вижте още: #5; Псалми 103:8; Исая 57:15; 66:2; Амос 3:6; 
Михей 7:18; Софония 2:3; 3:11; Захария 8:3; Малахия 4:2.

E16 Месията ще благослови Своя народ.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЙОИЛ 2:18 Тогава Господ поревнува 
за земята Си, И смили се за людете Си.

19 И Господ рече в отговор на людете Си: 
Ето, Аз ще ви пратя житото, Виното 
и маслото, та ще се наситите от тях, 
И няма вече да ви направя за позор 
между народите;

ЙОИЛ 2:20-22
23 Радвайте се, прочее, и вие, сионови 

чада, И веселете се в Господа вашия 
Бог; Защото ви дава есенен дъжд със 
справедлива мярка, И ви наваля дъжд 
- есенен и пролетен - В първия месец.

ЙОИЛ 2:24-25
ЙОИЛ 2:26 И ще ядете изобилно 

и ще се наситите, И ще хвалите 
името на Господа вашия Бог, Който е 
постъпвал чудесно с вас; И людете Ми 
няма никога да се посрамят.

27 И ще познаете, че Аз съм всред 
Израиля, И че съм Господ вашият Бог, 
и че няма друг; И людете Ми няма 
никога да се посрамят.

РИМЛЯНИ 9:23 и е търпял, за да изяви 
богатството на Славата Си, над съдовете, 
предмети на милостта Си, които е 
приготвил отнапред за слава -

ЯКОВ 5:11 Ето, облажаваме ония, 
които са останали твърди. Чули сте за 
търпението на Иова {В изданието от 1940 
г. - Иоана, печатна грешка.}, и видели сте 
сетнината въздадена нему от Господа, че 
Господ е много жалостив и милостив.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 

ЙОИЛ



347

глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

Вижте още: #1; #2; #3; Псалми 72:6,7.

E27 Да даде ново сърце и нов дух.
G04 Месията ще излее Духа Си.

ЙОИЛ 2:28 И след това Ще излея 
Духа Си на всяка твар; И синовете 
ви и дъщерите ви ще пророкуват, 
Старците ви ще виждат сънища, 
Юношите ви ще виждат видения;

29 Още и на слугите и на слугините Ще 
изливам Духа Си в ония дни.

ИСАЯ 44:3 Защото ще изливам вода 
на жадната земя, И реки на сухата почва; 
Ще изливам Духа Си на потомството ти, 
И благословението Си на рожбите ти;

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

ЛУКА 11:13 И тъй, ако вие, които сте 
зли знаете да давате блага на чадата си, 
колко повече Небесният Отец ще даде 
Светия Дух на ония, които искат от Него!

ЙОАН 3:5 Исус отговори: Истина, 
истина ти казвам, ако се не роди някой 
от вода и Дух, не може да влезе в Божието 
царство.

ЙОАН 7:38 Ако някой вярва в Мене, 
реки от жива вода ще потекат от утробата 

му, както рече писанието.
39 А това каза за Духа, който вярващите в 

Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.

ЙОАН 14:16 И Аз ще поискам от Отца, 
и Той ще ви даде друг Утешител, за да 
пребъдва с вас до века.

17 Духът на истината, когото светът не може 
да приеме, защото го не вижда нито го 
познава. Вие го познавате, защото той 
пребъдва във вас, и във вас ще бъде.

ЙОАН 15:26 А когато дойде 
Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от 
Отца, Духът на истината, който изхожда 
от Отца, той ще свидетелствува за Мене.

ЙОАН 16:7 Обаче Аз ви казвам 
истината, за вас е по-добре да отида Аз, 
защото, ако не отида, Утешителят няма 
да дойде на вас; но ако отида, ще ви го 
изпратя.

8 И той, когато дойде, ще обвини света за 
грях, за правда и за съдба;

9 за грях, защото не вярват в Мене;
10 за правда, защото отивам при Отца, и 

няма вече да Ме виждате;
11 а за съдба, защото князът на тоя свят е 

осъден.
12 Имам още много неща да ви кажа; но не 

можете да ги понесете сега.
13 А когато дойде онзи, Духът на истината, 

ще ви упътва на всяка истина; защото 
няма да говори от себе си, но каквото 
чуе, това ще говори, и ще ви извести за 
идните неща.

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето 
ще взема и ще ви известява.
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ДЕЯНИЯ 2:16 но това е казаното чрез 
пророк Иоила: -

17 “И в последните дни, казва Бог, Ще излея 
от Духа Си на всяка твар; И синовете ви 
и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите 
ви ще виждат видения, И старците ви ще 
сънуват сънища;

18 Още и на слугите Си и на слугините Си 
ще изливам от Духа Си. В ония дни ще 
пророкуват.

ДЕЯНИЯ 10:44 Докато Петър още 
говореше тия думи, Светият Дух слезе на 
всички, които слушаха словото.

45 И обрязаните вярващи дошли с Петра, 
се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се 
изля и на езичниците,

ДЕЯНИЯ 13:2 И като служеха на Господа 
и постеха, Светият Дух рече: Отделете 
ми Варнава и Савла за работата, на която 
съм ги призовал.

РИМЛЯНИ 5:5 А надеждата не посрамява, 
защото Божията любов е изляна в 
сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.

РИМЛЯНИ 8:13 Защото, ако живеете 
плътски, ще умрете; но ако чрез Духа 
умъртвявате телесните действия, ще 
живеете.

14 Понеже които се управляват от Божия 
Дух, те са Божии синове.

15 Защото не сте приели дух на робство, 
та да бъдете пак на страх, но приели сте 
дух на осиновение, чрез който и викаме: 
Авва Отче!

16 Така самият Дух свидетелствува заедно с 
нашия дух, че сме Божии чада.

1 КОРИНТЯНИ 2:12 А ние получихме 
не духа на света, но Духа, който е от 
Бога, за да познаем това, което Бог е 
благоволил да ни подари;

13 което и възвестяваме, не с думи научени 
от човешка мъдрост, но с думи научени 
от Духа, като поясняваме духовните неща 
на духовните човеци.

1 КОРИНТЯНИ 6:19 Или не знаете, че 
вашето тяло е храм на Светия Дух, който 
е във вас, когото имате от Бога? И вие не 
сте свои си,

Вижте още: Притчи 1:23; Матей 12:32; Римляни 8:9-12; 1 
Коринтяни 12:4,8,11,13; 1 Коринтяни 15:45; 2 Коринтяни 

3:6; Галатяни 4:6; 2 Солунци 2:13; 1 Петрово 1:11,12.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЙОИЛ 2:30 И ще покажа чудеса 
на небето и на земята, Кръв, огън, и 
стълбове от дим.

31 Слънцето ще се обърне в тъмнина, 
И луната в кръв, Преди да дойде 
великият и страшен ден Господен.

32 И всеки, който призове името 
Господно ще се избави; Защото в 
хълма Сион и в Ерусалим ще има 
избавени, Както рече Господ, И 
между оцелелите ония, които Господ 
ще повика.

МАТЕЙ 24:29 А веднага след скръбта на 
ония дни, слънцето ще потъмнее, луната 
няма да даде светлината си, звездите ще 
паднат от небето и небесните сили ще се 
разклатят.

30 Тогава ще се яви на небето знамението 
на Човешкия Син; и тогава ще заплачат 
всички земни племена като видят 
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Човешкия син идещ на небесните облаци 
със сила и голяма слава.

31 Ще изпрати Своите ангели със силен 
тръбен глас; и те ще съберат избраните 
Му от четирите ветрища, от единия край 
на небето до другия.

МАТЕЙ 27:45 А от шестия час тъмнина 
покриваше цялата земя до деветия час.

МАРКО 13:24 Но през ония дни, подир 
оная скръб, слънцето ще потъмнее, 
луната няма да даде светлината си,

25 звездите ще падат от небето, и силите, 
които са на небето ще се разклатят.

ЛУКА 21:11 и ще има големи трусове, и 
в разни места глад и мор; ще има и ужаси 
и големи знамения от небето.

ЛУКА 21:25 И ще станат знамения 
в слънцето, в луната и в звездите, а по 
земята бедствие на народите, като ще 
бъдат в недоумение поради бученето на 
морето и вълните.

26 Човеците ще примират от страх и от 
очакване онова, което ще постигне 
вселената, защото небесните сили ще се 
разклатят.

ДЕЯНИЯ 2:19 И ще покажа чудеса на 
небето горе, И знамения на земята долу, 
- Кръв и огън, и пара от дим;

20 Слънцето ще се превърне в тъмнина, И 
луната в кръв, Преди да дойде великият 
И бележит ден Господен.

21 И всеки, който призове името Господно, 
ще се спаси”.

ОТКРОВЕНИЕ 6:12 И видях, когато 

отвори шестия печат, че стана голям 
трус: слънцето почерня като козиняво 
вретище, и цялата луна стана като кръв;

13 небесните звезди паднаха на земята, като 
когато смоковница, разклащана от силен 
вятър, мята неузрелите си смокини;

Вижте още: #5; #6; #7; Псалми 50:15; Исая 13:9,10; Исая 
34:4,5; Йоил 2:10; Йоил 3:15; Захария 13:9; Римляни 10:11-14; 

1 Коринтяни 1:2.

E21 Месията ще прости греховете.
H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H10 Пророчество за вечното Царство на 

мира.
     
ЙОИЛ 3:1 Защото, ето, в ония 

дни и в онова време, Когато върна 
Юдовите и ерусалимските пленници,

ЙОИЛ 3:2-16
ЙОИЛ 3:17 Така ще познаете, че 

Аз съм Господ вашият Бог, Който 
обитавам в светия си хълм Сион; 
Тогава Ерусалим ще бъде свет, И 
чужденци няма вече да минават през 
него.

18 В оня ден От планините ще капе мъст, 
И от хълмовете ще тече мляко, И по 
всичките Юдови дерета ще текат 
води; А из дома Господен ще избликне 
извор, Който ще пои ситимската 
долина.

19 Египет ще запустее, И Едом ще бъде 
гола пустиня, Поради насилието 
сторено към юдейците; Защото са 
пролели невинна кръв в земята им.

20 А Юда ще бъде населен до века, И 
Ерусалим из род в род.

21 И чрез наказание ще изкарам за чиста 
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кръвта, която още не съм изкарал; 
Защото Господ обитава в Сион.

ДАНИИЛ 12:1 И в онова време великият 
княз Михаил, който се застъпва за 
твоите люде, ще се подигне; и ще настане 
време на страдание, каквото никога не е 
бивало откак народ съществува до онова 
време; и в онова време твоите люде ще 
се отърват, - всеки, който се намери 
записан в книгата.

МИХЕЙ 4:7 Ще направя куцата да 
оцелее, И отхвърлената надалеч да стане 
силен народ; И Господ ще царува над тях 
в хълма Сион От сега и до века.

ЗАХАРИЯ 13:1 В оня ден ще се 
отвори извор За Давидовия дом и за 
ерусалимските жители За грях и за 
нечистота.

ЙОАН 4:13 Исус в отговор й каза: 
Всеки, който пие от тая вода, пак ще 
ожаднее;

14 а който пие от водата, която Аз ще му 
дам, няма да ожаднее до века; но водата, 
която ще му дам, ще стане в него извор на 
вода, която извира за вечен живот.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:6 И рече ми: 
Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, 
началото и краят. На жадния ще дам 
даром от извора на водата на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 21:27 И в него никак 
няма да влезе нещо нечисто, нито оня, 
който върши мерзост и който лъже, а 
само записаните в книгата на живота на 
Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 
ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

2 И от двете страни на реката имаше 
дърво на живот, което раждаше плод 
дванадесет пъти, като даваше плод всеки 
месец; и листата на дърветата бяха за 
изцеление на народите.

3 Нищо проклето не ще има вече; и 
престолът на Бога и на Агнето ще бъде в 
него, и Неговите слуги ще Му служат.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Второзаконие 30:3; 2 Летописи 
6:36-39; Исая 4:3-6; Исая 11:11-16; Исая 19:1-15; Исая 33:20-
22; Исая 41:17-20; Исая 52:1; Исая 55:12,13; Еремия 16:15,16; 
Еремия 23:3-8; Еремия 30:3,18; Еремия 31:23-25; Еремия 

49:17; Плачът на Еремия 4:21,22; Езекиил 35:1-15; Езекиил 
36:25-38; Езекиил 37:21-28; Езекиил 39:25-29; Езекиил 43:12; 
Езекиил 47:1-12; Йоил 2:27; Амос 9:13-15; Софония 3:14-20; 

Захария 8:3; Захария 10:10-12; Захария 14:8,9,18-21; Малахия 
1:3,4.
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F08 Подробностите за смъртта на Месията.

АМОС 8:9 В оня ден казва Господ 
Иеова, Ще направя да залезе 
слънцето на пладне, И ще помрача 
земята посред бял ден.

МАТЕЙ 27:45 А от шестия час тъмнина 
покриваше цялата земя до деветия час.

Вижте още: Амос 4:13; Амос 5:8.

E22 Трудът на Месията ще бъде 
благословен.

АМОС 8:11 Ето, идат дни, казва 
Господ Иеова, Когато ще изпратя 
глад на земята, - Не глад за хляб, нито 
жажда за вода, Но за слушане думите 
Господни.

МАТЕЙ 4:25 И подире Му вървяха 
големи множества от Галилея и Декапол, 
от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.

МАТЕЙ 7:28 И когато свърши Исус тия 
думи, народът се чудеше на учението Му;

МАТЕЙ 8:1 А когато слезе от хълма, 
последваха Го големи множества.

МАТЕЙ 9:36 А когато видя 
множествата, смили се за тях, защото 
бяха отрудени и пръснати като овце, 
които нямат пастир.

МАТЕЙ 12:23 И всичките множества 
се смаяха и думаха: Да не би Този да е 
Давидовият син?

МАТЕЙ 13:34 Всичко това Исус изказа 
на народа с притчи, и без притчи не им 
говореше;

МАТЕЙ 21:11 А народът казваше: Той 
е пророкът Исус, Който е от Назарет 
галилейски.

МАТЕЙ 22:33 И множеството, като чу 
това, чудеха се на учението Му.

Вижте още: Матей 9:33; Матей 12:15; Матей 13:2; Матей 
14:13; Матей 15:30,31; Марко 10:1; Лука 4:42; Лука 5:15; Лука 

9:11.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E20 Месията ще създаде нов завет.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

АМОС 9:11 В оня ден ще въздигна 
падналата Давидова скиния, И ще 
заградя проломите й; Ще въздигна 
развалините й, И ще я съградя пак 
както в древните дни,

12 За да завладеят останалите от Едом И 
всичките народи, които се наричаха с 
името Ми, Казва Господ, Който прави 
това.

13 Ето, идват дни, казва Господ, Когато 
орачът ще стигне жетваря, И 
линотъпкачът сеятеля, От планините 
ще капе мъст, И всичките хълми ще се 
стопят.

14 И аз ще върна от плен людете Си 
Израиля; Те ще съградят запустелите 
градове и ще ги населят, Ще насадят 
лозя и ще пият виното им, И ще 
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направят градини и ядат плода им.
15 И те няма вече да се изтръгнат от 

земята, Която им дадох, казва Господ 
твоя Бог.

ДЕЯНИЯ 15:14 Симон обясни по 
кой начин Бог най-напред посети 
езичниците, за да вземе измежду тях 
люде за Своето име.

15 С това са съгласни и пророческите думи, 
както е писано:

16 “След това ще се върна. И пак ще 
въздигна падналата Давидова скиния, И 
пак ще издигна развалините й, И ще я 
изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

Вижте още: #1; #2; #3; #4; Исая 11:14; Исая 14:1,2; Авдий 1:8.
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H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

АВДИЙ 1:17 А на Сионския хълм ще 
се намерят оцелелите, И той ще бъде 
свет; И Якововият дом ще владее 
изново своето наследство.

18 Якововият дом ще бъде огън, И 
Иосифовият дом като пламък; А 
Исавовият дом като слама; И те ще 
я запалят и ще я изгорят, Тъй щото 
никой няма да остане от Исавовия 
дом; Защото Господ изговори това.

19 Жителите на юг ще владеят 
Исавовия хълм, И ония на поляните 
филистимците, Ще владеят и 
Ефремовите ниви и самарийските 
ниви; А Вениамин ще владее Галаад;

20 И тая пленена войска на 
израилтяните Ще владее земята на 
Ханаанците до Сарепта; И пленените 
ерусалимци, които са в Сефарад, Ще 
владеят южните градове;

21 И избавители ще възлязат на хълма 
Сион За да съдят Исавовия хълм; И 
царството ще бъде на Господа.

ПСАЛМИ 2:6 Но Аз поставих Царя Си 
На Сион, светия Мой хълм.

ПСАЛМИ 102:15 И тъй, народите ще се боят 
от името Господно, И всичките земни 
царе от славата Ти.

ИСАЯ 24:23 Тогава луната ще се смути 
и слънцето ще се засрами; Защото Господ 
на Силите ще царува на Сионския хълм, 
И в Ерусалим, и пред старейшините Си, 
със слава.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЕВРЕИ 12:22 но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния 
Ерусалим, и при десетки хиляди 
тържествуващи ангели,

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 14:1 И видях, и, ето, 
Агнето стоеше на хълма Сион, и с Него 
сто и четиридесет и четири хиляди, 
които носеха Неговото име и името на 
Неговия Отец, написано на челата им.

ОТКРОВЕНИЕ 21:27 И в него никак 
няма да влезе нещо нечисто, нито оня, 
който върши мерзост и който лъже, а 
само записаните в книгата на живота на 
Агнето.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Възкресението на Месията е 
пророкувано.

ЙОНА 1:17 А Господ бе определил 
една голяма риба да погълне Иона; 
и Иона остана във вътрешността на 
рибата три дни и три нощи.

ЙОНА 2:2 В скръбта си извиках 
към Господа, и Той ме послуша; Из 
вътрешността на преизподнята 
извиках, и Ти чу гласа ми.

3 Защото Ти ме хвърли в дълбочините, 
в сърцето на морето, И потоци ме 
обиколиха; Всичките твои вълни и 
големи води преминаха над мене.

4 И аз рекох: Отхвърлен съм отпред 
очите Ти; Но пак, ще погледна наново 
към светия Твой храм.

5 Водите ме обкръжиха дори до душа, 
Бездната ме обгърна, Морският бурен 
се обви около главата ми.

6 Слязох до дъното на планините; 
Земните лостове ме затвориха за 
винаги; Но пак, Ти, Господи Боже мой, 
си избавил живота ми из рова.

7 Като чезнеше в мене душата ми, 
спомних си за Господа, И молитвата 
ми влезе при Тебе в светия Ти храм.

МАТЕЙ 12:39 А Той в отговор им рече: 
Нечестиво и прелюбодейно поколение 
иска знамение, но друго знамение няма 
да му се даде, освен знамението на 
пророк Иона.

40 Защото, както Иона беше в корема на 
морското чудовище три дни и три нощи, 
така и Човешкият Син ще бъде в сърцето 
на земята три дни и три нощи.

41 Ниневийските мъже ще се явят на съда 

с това поколение и ще го съдят, защото 
те се покаяха чрез Ионовата проповед; а 
ето, тука има повече от Иона.

МАТЕЙ 16:4 Зъл и прелюбодеен род 
иска знамение, но друго знамение няма 
да му се даде, освен знамението на 
(пророка) Иона. И остави ги и си отиде.

Вижте още: Битие 22:4; 4 Царе 20:8; Псалми 27:13; 
Псалми 42:7; Псалми 66:11,12; Псалми 68:20; Псалми 69:1,2.
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B06 Месията е добрият Пастир.
B16 Силата и мощта на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

МИХЕЙ 2:12 Непременно ще те 
събера цял, Якове; Непременно ще 
прибера останалите от Израиля; Ще 
ги туря заедно като овце в кошара, 
Като стадо всред пасбището им; 
Голям шум ще направят поради 
множеството човеци.

13 Оня, който разбива, възлезе пред тях; 
Те разбиха и заминаха за портата, И 
излязоха през нея; Царят им замина 
пред тях, И Господ е на чело пред тях.

ИСАЯ 42:13 Господ ще излезе като 
силен мъж, Ще възбуди ревнивостта Си 
като ратник, Ще извика, да! ще изреве. 
Ще надделее над враговете Си;

ИСАЯ 55:4 Ето, дадох го за свидетел 
на племената, За княз и заповедник на 
племената.

1 КОРИНТЯНИ 15:25 Защото Той 
трябва да царува, докато положи всички 
врагове под нозете Си.

ЕВРЕИ 2:9 Но виждаме Исуса, 
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.

10 Защото беше уместно, щото Онзи, заради 
Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, 
като привежда много синове в слава, 

да усъвършенствува чрез страдания 
начинателя на тяхното спасение.

ЕВРЕИ 2:14 И тъй, 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, сиреч, дявола,

15 и да избави всички ония, които, поради 
страха от смъртта, през целия си живот 
са били подчинени на робство.

ЕВРЕИ 6:20 гдето Исус като предтеча 
влезе за нас, и стана първосвещеник до 
века според Мелхиседековия чин.

ОТКРОВЕНИЕ 6:2 И видях, и ето 
бял кон; и яздещият на него имаше 
лък; и даде му се корона и той излезе 
побеждаващ и да победи.

ОТКРОВЕНИЕ 7:17 защото Агнето, 
Което е пред средата на престола, ще им 
бъде пастир и ще ги заведе при извори 
с текущи води; и Бог ще обърше всяка 
сълза от очите им.

ОТКРОВЕНИЕ 17:14 те ще воюват 
против Агнето, но Агнето ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар 
на царете; тоже и ония, които са с Него, 
ще победят, които са звани, избрани и 
верни.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Йоан 10:27-30; Откровение 
19:13-17.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

МИХЕЙ 4:1 А в послешните дни 
Хълмът на дома Господен Ще се 
утвърди по-високо от всичките 
хълмове, И ще се издигне над бърдата, 
И племена ще се стекат на него.

2 И много народи ще отидат и ще 
рекат: Дойдете да възлезем на хълма 
Господен, В дома на Якововия Бог; 
Той ще ни научи на пътищата Си, И 
ние ще ходим в пътеките Му; Защото 
от Сион ще излезе поуката, И словото 
Господно от Ерусалим.

3 Бог ще съди между много племена, 
И ще решава между силни народи 
до далечни страни; И те ще изковат 
ножовете си на палешници, И 
копията си на сърпове; Народ против 
народ няма да дигне нож, Нито ще се 
учат вече на война.

4 Но ще седят всеки под лозата си и под 
смоковницата си, Без да има кой да ги 
плаши; Понеже устата на Господа на 
Силите изговориха това.

7 Ще направя куцата да оцелее, И 
отхвърлената надалеч да стане силен 
народ; И Господ ще царува над тях в 
хълма Сион От сега и до века.

ИСАЯ 2:2 В послешните дни Хълмът 
на дома Господен Ще се утвърди по-
високо от всичките хълмове, И ще се 
издигне над бърдата; И всичките народи 
ще се стекат на него.

3 И много племена ще отидат и ще рекат: 
Дойдете, да възлезем на хълма Господен, 
В дома на Якововия Бог; Той ще ни 
научи на пътищата Си, И ние ще ходим 
в пътеките Му, Защото от Сион ще 
излезе поуката, И словото Господно от 
Ерусалим.

4 Бог ще съди между народите, И ще 
решава между много племена; И те ще 
изковат ножовете си на палешници, И 
копията си на сърпове; Народ против 
народ няма да дигне нож, Нито ще се 
учат вече на война.

5 Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в 
Господната светлина.

ЛУКА 1:33 Ще царува над Якововия 
дом до века; и царството Му не ще има 
край.

ДЕЯНИЯ 17:31 тъй като е назначил ден, 
когато ще съди вселената справедливо 
чрез Човека, Когото е определил; за 
което и е дал уверение на всички, като Го 
е възкресил от мъртвите.

РИМЛЯНИ 11:5 Така и в сегашно време 
има остатък, избран по благодат.

6 Но, ако е по благодат, не е вече от дела, 
иначе благодатта не е вече благодат [а 
ако е от делата, не е вече благодат, иначе 
делото не е вече дело].

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

26 И така целият Израил ще се спаси, както 
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е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Матей 25:31,32; Йоан 5:22-29; 
Деяния 4:32-35.

F13 Подробности за страданието на 
Месията.

МИХЕЙ 5:1 Събери се в полкове, ти 
господарко {Еврейски: Дъщерьо.} на 
полкове; Обсада се държи против 
нас; С тояга ще поразят съдията на 
Израиля в челюстта.

МАТЕЙ 26:67 Тогава Го заплюваха в 
лицето и Го блъскаха; а други Му удряха 
плесници и Му казваха:

68 Познай ни, Христе, кой Те удари.

Вижте още: Исая 33:22; Плачът на Еремия 3:30; Матей 
27:30; Йоан 18:22; Йоан 19:3.

A04 Месията е вечен.
C03 Мястото на раждане на Месията.

МИХЕЙ 5:2 А ти, Витлеем Ефратов, 
Макар и да си малък за да бъдеш 
между Юдовите родове, От тебе ще 

излезе за Мене Един, Който ще бъде 
владетел в Израиля, Чийто произход 
е от начало, от вечността.

МАТЕЙ 2:4 Затова събра всички 
народни главни свещеници и книжници 
и ги разпитваше, где трябваше да се роди 
Христос.

5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, 
защото така е писано чрез пророка: -

6 “И ти, Витлееме, земьо Юдова, Никак не 
си най-малък между Юдовите началства, 
Защото от тебе ще произлезе Вожд; 
Който ще бъде пастир на Моя народ 
Израил”

ЛУКА 1:31 И ето, ще зачнеш в 
утробата си и ще родиш син, Когото ще 
наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЛУКА 2:4 И тъй, отиде и Иосиф 
от Галилея, от града Назарет, в Юдея, 
в Давидовия град, който се нарича 
Витлеем, (понеже той беше от дома и 
рода Давидов),

5 за да се запише с Мария, която беше 
сгодена за него, и беше непразна.

6 И когато бяха там, навършиха се дните й 
да роди.

7 И роди първородния си Син, пови Го и 
положи Го в ясли, защото нямаше място 
за тях в гостилницата.

ЙОАН 1:1 В началото бе Словото; и 
Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
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ЙОАН 7:41 Други казваха: Тоя е 
Христос. Някои пък казваха: Нима от 
Галилея ще дойде Христос?

42 Не рече ли писанието, че Христос ще 
дойде от Давидовото потомство, и от 
градеца Витлеем, гдето беше Давид?

1 ПЕТРОВО 1:20 Който наистина беше 
предопределен преди създанието 
на света, но се яви в скончанието на 
времената за вас,

21 които чрез Него повярвахте в Бога, 
Който го възкреси от мъртвите и Му е 
дал слава, така щото вярата и надеждата 
ви да бъдат в Бога.

Вижте още: Рут 4:11; 1 Летописи 4:4; Псалми 102:25-27; 
Псалми 132:6; Притчи 8:22-31; Исая 9:6,7; Исая 11:1; Исая 
53:2; Езекиил 17:22-24; Езекиил 34:23,24; Езекиил 37:22-25; 

Амос 9:11; Захария 9:9; Лука 23:38; Йоан 1:1-3; Йоан 19:14-22; 
Евреи 13:8; Йоан 1:1; Откровение 1:11-18; Откровение 19:16; 

Откровение 21:6.

B12 Съвършенството на Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

МИХЕЙ 5:3 Затова ще ги остави До 
времето, когато раждащата ще роди; 
Тогава останалите от братята му Ще се 
върнат с израилтяните.

4 И той ще стои и ще пасе стадото си 
чрез силата Господна, Чрез великото 
име на Господа своя Бог; И те ще се 
настанят; Защото сега той ще бъде 
велик до краищата на земята.

МАТЕЙ 1:21 Тя ще роди син, когото ще 
наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е 
Който ще спаси людете Си от греховете 
им.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

ЙОАН 10:16 И други овце имам, които 
не са от тая кошара, и тях трябва да 
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат 
едно стадо с един пастир.

ЙОАН 10:27 Моите овце слушат гласа 
Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

28 И Аз им давам вечен живот; и те никога 
няма да загинат, и никой няма да ги 
грабне от ръката Ми.

29 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям 
от всички; и никой не може да ги грабне 
от ръката на Отца.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

Вижте още: #1; #2; #3; Матей 25:31; Йоан 14:9-11; 2 
Коринтяни 6:16; Откровение 1:13-18; Откровение 12:1,2.

B04 Божествените качества на Месията.
E24 Месията ще донесе мир.

МИХЕЙ 5:5 И той ще бъде нашият 
мир. Когато дойде Асириеца в земята 
ни, И когато стъпи в палатите ни, 
Тогава ще подигнем против него 
седем пастири, И осем начални 
човека,

ЙОАН 14:27 Мир ви оставям; Моя мир 
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ви давам; Аз не ви давам както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои.

РИМЛЯНИ 16:20 А Бог на мира, 
скоро ще смаже сатана под нозете 
ви. Благодатта на нашия Господ Исус 
Христос да бъде с вас.

ЕФЕСЯНИ 2:14 Защото Той е нашият 
мир, Който направи двата отдела едно, 
и развали средната стена, която ги 
разделяше,

КОЛОСЯНИ 1:20 и чрез Него да 
примири всичко със Себе Си, и земните 
и небесните, като въдвори мир чрез Него 
с кръвта, пролята на Неговия кръст.

ЕВРЕИ 13:20 А Бог на мира, Който 
чрез кръвта на единия вечен завет е 
въздигнал от мъртвите великия Пастир 
на овцете, нашия Господ Исус,

Вижте още: Псалми 72:7; Исая 9:6,7; Лука 2:14; Йоан 14:27; 
Йоан 16:33; Римляни 3:17; 2 Коринтяни 13:11; Ефесяни 2:14-
17; Филипяни 4:9; 1 Солунци 5:23; 2 Солунци 3:16; Евреи 7:2.

E21 Месията ще прости греховете.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

МИХЕЙ 7:15 Ще му покажа чудесни 
неща Както в дните на излизането ти 
из Египетската земя.

16 Народите, като видят това, ще се 
посрамят За всичката си сила; Ще 
турят ръка на уста, Ушите им ще 
оглушеят.

17 Ще лижат пръстта като змии, 
Като земните гадини ще излизат 
треперещи из дупките си; Ще 
дохождат със страх при Господа 
нашия Бог, И ще се уплашат поради 
Тебе.

18 Кой е Бог като Тебе, Който прощава 
беззаконие, И не се взира в 
престъплението На останалите от 
наследството Си? Не държи гнева 
Си винаги, Защото Му е угодно да 
показва милост.

19 Изново Той ще се смили за нас, Ще 
стъпче беззаконията ни; И Ти ще 
хвърлиш всичките им грехове в 
морските дълбочини.

20 Ще покажеш вярност към Якова, И 
милост към Авраама, Както си се клел 
на бащите ни от древните дни. {В 
изданието от 1940 г. ст.20 е част от ст.19 
- печатна грешка.}

2 ЛЕТОПИСИ 7:14 и людете Ми, 
които се наричат с Моето име, смирят 
себе си та се помолят, и потърсят лицето 
Ми, и се върнат от нечестивите си 
пътища, тогава ще послушам от небето, 
ще простя греха им и ще изцеля земята 
им.

ИСАЯ 55:7 Нека остави нечестивият 
пътя си, И неправедният помислите си, 
Нека се обърне към Господа, и Той ще се 
смили за него, И към нашия Бог, защото 
Той ще прощава щедро.

ПЛАЧЪТ НА ЕРЕМИЯ 3:32 Понеже, 
ако и да наскърби, Той пак ще и да се 
съжали според многото Си милости.
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ОСИЯ 3:5 После израилтяните 
наново ще потърсят Господа своя Бог и 
царя си Давида; и в послешните дни ще 
дойдат със страхопочитание при Господа 
и при Неговата благост.

ЗАХАРИЯ 10:6 Аз ще укрепя Юдовия дом, 
И ще избавя Иосифовия дом, И пак ще 
ги възвърна, Защото се смилих за тях. 
Те ще бъдат като че не бях ги отхвърлил, 
Защото Аз съм Господ техен Бог, И ще ги 
послушам.

МАТЕЙ 18:21 Тогава Петър се приближи 
и Му рече: Господи, до колко пъти, като 
ми съгреши брат ми, да му прощавам? до 
седем пъти ли?

22 Исус му рече: Не ти казвам: До седем 
пъти - до седемдесет пъти по седем.

ЛУКА 7:49 И тия, които седяха с 
Него на трапезата, почнаха да казват 
помежду си: Кой е тоя, Който и греховете 
прощава?

ЕВРЕИ 10:16 Ето заветът, който ще 
направя с тях След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в 
сърцата им, И ще ги напиша в умовете 
им”, прибавя:

17 “И греховете им и беззаконията им няма 
да помня вече”.

1 ПЕТРОВО 2:10 вие, които някога си не 
бяхте народ, а сега сте Божий народ, 
не бяхте придобили милост, а сега сте 
придобили.

Вижте още: #1; #2; #3; #5; Псалми 103:3.

МИХЕЙ
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C01 Раждането на Месията е пророкувано.
H01 Завръщането на Месията е 

пророкувано.

АВАКУМ 2:3 Защото видението се 
отнася към едно определено бъдеще 
време, Но бърза към изпълнението 
си, и няма да излъже; Ако и да се бави, 
чакай го, Защото непременно ще 
дойде, няма да закъснее.

ПСАЛМИ 130:5 Чакам Господа, душата ми 
чака, И на словото Му уповавам.

6 Душата ми очаква Господа Повече от 
ония, които очакват зората, Да! повече от 
очакващите зората.

ИСАЯ 8:17 И аз ще чакам Господа, 
който крие лицето Си от Якововия дом, 
И на Него ще се надея.

ИСАЯ 46:13 Приближих правдата Си 
тя не ще бъде далеч, И спасението Ми 
няма да закъснее И ще дам спасение в 
Сион, Славата Си на Израиля.

ЛУКА 18:7 А Бог няма ли да отдаде 
правото на Своите избрани, които викат 
към Него ден и нощ, ако и да се бави 
спрямо тях?

8 Казвам ви, че ще им отдаде правото 
скоро. Обаче, когато дойде Човешкият 
Син ще намери ли вяра на земята?

ЕВРЕИ 10:37 “Защото още твърде малко 
време И ще дойде Тоя, Който има да 
дойде, и не ще се забави.

2 ПЕТРОВО 3:9 Господ не забавя това, 
което е обещал, според както някои 

смятат бавенето, но заради вас търпи за 
дълго време; понеже не иска да погинат 
някои, но всички да дойдат на покаяние.

Вижте още: Псалми 27:14; Исая 30:18; Плачът на Еремия 
3:25,26; Михей 7:7; Лука 2:25; 2 Солунци 2:6-8; Яков 5:7,8.

E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

АВАКУМ 2:4 Ето, душата му се 
надигна, не е отдън права; А 
праведният ще живее чрез вярата си.

РИМЛЯНИ 1:17 Защото в него се открива 
правдата, която е от Бога чрез вяра към 
вяра, както е писано: “Праведният чрез 
вяра ще живее”.

ГАЛАТЯНИ 2:16 като знаем все пак, че 
човек не се оправдава чрез дела по 
закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, 
- и ние повярвахме в Христа Исуса, за 
да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не 
чрез дела по закона; защото чрез дела по 
закона няма да се оправдае никоя твар.

ГАЛАТЯНИ 3:11 А че никой не се оправдава 
пред Бога чрез закона, е явно от това, “че 
праведният чрез вяра ще живее”;

12 а законът не действува чрез вяра, 
но казва: “Който върши това, което 
заповядва законът, ще живее чрез него”.

ЕВРЕИ 10:38 А който е праведен пред 
Мене {Гръцки: Моя праведник.}, ще 
живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, 
няма да благоволи в него душата Ми”.

АВАКУМ
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Вижте още: Исая 53:11; Еремия 23:5; Матей 27:19; Деяния 
3:14; Деяния 22:14; Йоан 2:1; Йоан 5:10-12.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

АВАКУМ 2:14 Защото земята ще 
бъде пълна Със знанието на славата 
Господна, Както водите покриват 
морето.

ИСАЯ 11:9 Те не ще повреждат, нито 
погубват в цялата Ми света планина; 
Защото земята ще се изпълни със знание 
за Господа Както водите покриват дъното 
на морето.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; Псалми 67:1-7; Псалми 72:19; Псалми 86:9; 
Псалми 98:1-8; Исая 6:3.

АВАКУМ
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D05 Месията ще бъде Изкупителят.
E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

СОФОНИЯ 3:9 Защото тогава ще 
възвърна на племената чисти устни, 
За да призовават всички името 
Господно, Да Му слугуват единодушно.

СОФОНИЯ 3:10-11
СОФОНИЯ 3:12 Но ще оставя всред тебе 

Люде съкрушени и нищи, Които ще 
уповават на името Господно.

13 Останалите от Израиля няма да 
беззаконствуват, Нито да лъжат, Нито 
ще се намери в устата им измамлив 
език; Защото те ще пасат и ще лежат, 
И никой няма да ги плаши.

14 Пей, сионова дъщерьо, Възкликнете, 
Израилю, Весели се и радвай се от все 
сърце, Ерусалимска дъщерьо;

15 Защото Господ отмени присъдите за 
тебе, Изхвърли неприятеля ти; Цар 
Израилев, да! Господ, е всред тебе; 
Няма вече да видиш зло.

16 В оня ден ще се рече на Ерусалим: 
Не бой се, И на Сион: да не ослабват 
ръцете ти.

17 Господ твой Бог е всред тебе, 
Силният, Който ще те спаси; Ще се 
развесели за тебе с радост, Ще се 
успокои в любовта Си, Ще се весели за 
тебе с песни.

СОФОНИЯ 3:18-19

СОФОНИЯ 3:20 В онова време ще ви 
доведа пак, И в онова време ще ви 
събера; Защото ще ви направя именити 
и за похвала Между всичките племена 

на земята, Когато върна пленниците ви 
пред очите ви, казва Господ.

ЕЗЕКИИЛ 37:24 И слугата Ми Давид ще 
бъде цар на тях; над всички тях ще има 
един пастир; и те ще ходят в съдбите 
Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги 
извършват.

25 Тоже ще живеят в земята, която дадох на 
слугата Си Якова, гдето живяха бащите 
ви; в нея ще живеят те, чадата им и 
внуците им до века; и слугата Ми Давид 
ще им бъде княз до века.

МАТЕЙ 21:9 А множествата, които 
вървяха пред Него, и които идеха 
изподире, викаха казвайки: Осана на 
Давидовия син! благословен, който иде в 
Господното име! Осана във висините!

МАТЕЙ 26:61 Тоя каза: Мога да разруша 
Божия храм, и за три дни пак да го 
съградя.

62 Тогава първосвещеникът стана и Му 
рече: Нищо ли не отговаряш? Какво 
свидетелствуват тия против Тебе?

63 Но Исус мълчеше. Първосвещеникът 
му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни 
кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?

МАТЕЙ 27:12 И когато Го обвиняваха 
главните свещеници и старейшините, 
нищо не отговаряше.

13 Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли 
за колко неща свидетелствуват против 
Тебе?

14 Но Той не му отговори нито на едно 
нещо; тъй щото управителят се чудеше 
много.

СОФОНИЯ
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ЛУКА 4:18 “Духът на Господа е 
на Мене, Защото Ме е помазал да 
благовестявам на сиромасите; Прати 
Ме да проглася освобождение на 
пленниците, И прогледване на слепите, 
Да пусна на свобода угнетените,

19 Да проглася благоприятната Господна 
година”.

ЛУКА 24:47 и че трябва да се 
проповядва в Негово име покаяние и 
прощение на греховете между всичките 
народи, като се започне от Ерусалим.

ЙОАН 13:1 А преди празника на 
пасхата, Исус, знаейки, че е настанал 
часът Му да премине от този свят към 
Отца, като беше възлюбил Своите, които 
бяха на света, до край ги възлюби.

ЙОАН 15:11 Това ви говорих, за да бъде 
Моята радост във вас, и вашата радост да 
стане пълна.

12 Това е Моята заповед, да се любите един 
друг, както Аз ви възлюбих.

13 Никой няма по-голяма любов от това 
щото да даде живота си за приятелите си.

РИМЛЯНИ 8:37 Не; във всичко това 
ставаме повече от победители чрез Този, 
Който ни е възлюбил.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 19:1 След това чух като 

че ли силен глас от голямо множество 
на небето, който казваше: Алилуя! 
Спасение, слава и сила принадлежат на 
нашия Бог;

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Исая 62:1-7; Исая 65:19; 
Еремия 32:41; Матей 28:18,19; Деяния 6:7; Деяния 9:15; 

Откровение 19:7.

СОФОНИЯ
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

АГЕЙ 2:7 Ще разтърся и всичките 
народи; и отбраните неща на 
всичките народи ще дойдат; и Аз 
ще изпълня тоя дом със слава, казва 
Господ на Силите.

8 Среброто е Мое, и златото е Мое, 
казва Господ на Силите.

9 Последната слава на тоя дом ще бъде 
по-голяма от предишната, казва 
Господ на Силите; и на това място ще 
дам мир, казва Господ на Силите.

10 На двадесет и четвъртия ден от 
деветия месец, във втората година на 
Дария, Господното слово дойде чрез 
пророк Агея и рече:

БИТИЕ 49:10 Не ще липсва скиптър от 
Юда, Нито управителев жезъл отсред 
нозете му, Докле дойде Сило {Т.е., 
Мирний.}; И нему ще се покоряват 
племената.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

РИМЛЯНИ 14:17 Защото Божието 
царство не е ядене и пиене, но правда, 
мир и радост в Светия Дух.

2 КОРИНТЯНИ 3:9 Защото, ако 
служението на онова, което докарва 
осъждане, стана със слава, служението 

на онова, което докарва правда, го 
надминава много повече в слава.

10 (И наистина, онова, което е било 
прославено, изгуби славата си в това 
отношение, поради славата, която 
превъзхожда).

ОТКРОВЕНИЕ 21:2 Видях и светия 
град, новия Ерусалим, да слиза из небето 
от Бога, приготвен като невеста украсена 
за мъжа си.

3 И чух силен глас от престола, който 
казваше: Ето, скинията на Бога е с 
човеците; Той ще обитава с тях; те ще 
бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, 
ще бъде с тях.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Лука 21:10,11.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.

АГЕЙ 2:23 В оня ден казва Господ 
на Силите, Ще взема тебе, служителю 
мой Зоровавелю сине Салатиилов, 
казва Господ, И ще те положа като 
печат; Защото те избрах, казва Господ 
на Силите.

ЛУКА 3:23 И сам Исус беше на 
около тридесет години, когато почна да 
поучава, и, както мислеха, беше син на 
Иосифа; който бе син Илиев.

24 А Илий, Мататов; Матат, Левиев; Левий, 
Мелхиев; Мелхий, Яанайев; Яанай, 
Иосифов;

25 Иосиф, Мататиев; Мататия, Амосов; 
Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Еслий, 
Нагеев;

26 Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, 

АГЕЙ
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Семеинов; Семеин, Иосехов; Иосех, 
Иодов;

27 Иода, Иоананов; Иоанан, Рисов; Риса, 
Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; 
Салатиил, Нириев;

АГЕЙ
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E17 Месията ще построи храм на Бога.
E19 Месията ще даде утеха.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
      .
ЗАХАРИЯ 1:16 Затова, така казва 

Господ: Аз съм се върнал с милост в 
Ерусалим; домът Ми ще се построи в 
него, казва Господ на Силите; и връв 
ще се опъне върху Ерусалим.

17 Извикай още веднъж и речи: Така 
казва Господ на Силите: Градовете Ми 
още ще се преливат с благосъстояние; 
и Господ още ще утеши Сион, и пак ще 
избере Ерусалим.

ИСАЯ 40:1 Утешавайте, утешавайте 
людете Ми, Казва вашият Бог.

2 Говорете по сърцето на Ерусалим, 
и извикайте към него, Че времето 
на воюването му се изпълни, Че 
беззаконието му се прости; Защото взе 
от ръката Господна Двойно наказание за 
всичките си грехове.

ИСАЯ 40:9 Ти, който носиш благи 
вести на Сион, Изкачи се на високата 
планина; Ти, който носиш благи вести 
на Ерусалим, Издигни силно гласа си; 
Издигни го, не бой се, Кажи на Юдовите 
градове: Ето вашият Бог!

ИСАЯ 66:13 Както един, когото 
утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И 
ще се утешите в Ерусалим.

МАТЕЙ 9:35 Тогава Исус обикаляше 
всичките градове и села и поучаваше 
в синагогите им и проповядваше 

благовестието на царството; и 
изцеляваше всякаква болест и всякаква 
немощ.

ЛУКА 4:43 Но той им рече: И на 
другите градове трябва да благовестя 
Божието царство, понеже за това съм 
изпратен.

ДЕЯНИЯ 1:8 Но ще приемете сила, 
когато дойде върху вас Светият Дух, и 
ще бъдете свидетели за Мене както в 
Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, 
и до края на земята.

ДЕЯНИЯ 5:16 Събираше се още и 
множество от градовете около Ерусалим 
та носеха болни и измъчваните 
от нечистите духове; и всички се 
изцеляваха.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

E18 Бог ще обитава сред Своите хора.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
       
ЗАХАРИЯ 2:1-2
ЗАХАРИЯ 2:3 И, ето, ангелът, който 

говореше с мене, излезе; и друг ангел 
излезе да го посрещне, и му рече:

4 Тичай, говори на тоя юноша, като 
кажеш: Ерусалим ще се насели без 
стени, поради многото човеци и 
добитък в него;

5 защото Аз, казва Господ, ще бъда 

ЗАХАРИЯ
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огнена стена около него, и ще бъда 
славата всред него.

ЗАХАРИЯ 2:6-9
ЗАХАРИЯ 2:10 Пей и радвай се, 

Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз 
ида, и ще обитавам всред тебе, казва 
Господ.

11 И в оня ден много народи ще се 
прилепят при Господа, и ще бъдат 
Мои люде и Аз ще обитавам всред 
тебе, и ще познаеш, че Господ на 
Силите ме е изпратил при тебе.

12 И Господ ще наследи Юда за Свой 
дял в светата земя, и пак ще избере 
Ерусалим.

13 Млъкни, всяка твар, пред Господа; 
защото Той се е събудил от светото Си 
обиталище.

ПСАЛМИ 40:7 Тогава рекох: Ето, дойдох; 
(В свитъка на книгата е предписано на 
мене);

ЛУКА 2:32 Светлина да просвещава 
народите, И слава на Твоите люде 
Израил.

ЙОАН 8:14 Исус в отговор им рече: 
Ако и да свидетелствувам за Себе Си, пак 
свидетелството Ми е истинно; защото 
зная от къде съм дошъл и на къде отивам; 
а вие не знаете от къде ида или на къде 
отивам.

ЙОАН 8:42 Исус им рече: Ако беше 
Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме 
любите, защото Аз от Бога съм излязъл и 
дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе 
Си, но Той Ме прати.

ЙОАН 14:28 Чухте как Аз ви рекох, 
отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако 
Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето 
отивам при Отца; защото Отец е по-
голям от Мене.

ДЕЯНИЯ 9:15 А Господ му рече: Иди, 
защото той ми е съд избран да разгласява 
Моето име пред народите и царе и пред 
израилтяните;

РИМЛЯНИ 3:29 Или Бог е Бог само на 
юдеите, а не и на езичниците? Да, и на 
езичниците е.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.

РИМЛЯНИ 15:8 Защото казвам, че 
Христос, заради Божията вярност, стана 
служител на обрязаните, за да утвърди 
обещанията дадени на бащите,

9 и за да прославят езичниците Бога 
за Неговата милост, както е писано: - 
“Затова ще Те хваля между народите, И 
на името Ти ще пея”.

10 И пак казва: - “Развеселете се, народи, с 
людете Му”.

11 И пак: - “Хвалете Господа, всички 
народи, И да Го славословят всички 
люде”.

12 И пак Исаия казва: “Ще се яви Иесеевият 
корен”, и, “Който ще се издигне да владее 
над народите; На Него ще се надяват 
народите”.
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ЕВРЕИ 9:27 И тъй като е определено 
на човеците веднъж да умрат, а след това 
настава съд,

28 така и Христос, като биде принесен 
веднъж, за да понесе греховете на 
мнозина, ще се яви втори път, без да има 
работа с грях, за спасението на ония, 
които Го очакват.

ЕВРЕИ 10:7 Тогава рекох: Ето, дойдох, 
(В свитъка на книгата е писано за Мене), 
Да изпълня Твоята воля, о Боже” -

ОТКРОВЕНИЕ 3:11 [Ето] ида скоро; 
дръж здраво това, което имаш, за да ти 
не отнеме никой венеца.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 16:15 (Ето, ида като 
крадец. Блажен оня, който бди и пази 
дрехите си, за да не ходи гол, та да не 
гледат срамотата му).

ОТКРОВЕНИЕ 22:7 ето, ида 
скоро. Блажен, който пази думите на 
написаното в тая книга пророчество.

ОТКРОВЕНИЕ 22:12 Ето, ида скоро; 
и у Мене е наградата, която давам, да 
отплатя на всекиго, според каквито са 
делата му.

ОТКРОВЕНИЕ 22:17 И Духът и 
невестата казват: Дойди. И който чуе, 

нека рече: Дойди. И който е жаден нека 
дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота.

ОТКРОВЕНИЕ 22:20 Оня, Който 
свидетелствува за това, казва: Наистина 
ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Йоан 17:13; Деяния 10:45; 
Деяния 11:1,18; Евреи 10:9; 1 Петрово 5:4.

C01 Раждането на Месията е пророкувано.
D05 Месията ще бъде Изкупителят.
D10 Месията ще бъде Съдникът.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 3:1 И Господ ми показа 
великия свещеник Исуса стоящ 
пред ангела Господен; и Сатана {Т.е., 
Противник, или Обвинител.} стоеше 
отдясно му за да му се възпротиви.

2 И Господ рече на Сатана: Господ да 
те смъмри, Сатано; да! да те смъмри 
Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли 
този една главня изтръгната из огън?

3 А Исус бе в нацапани дрехи като 
стоеше пред ангела.

4 И ангелът проговаряйки рече на 
стоящите пред него, като думаше: 
Съблечете от него нацапаните дрехи. 
А нему рече: Ето, отнех от тебе 
беззаконието ти, и ще те облека в 
богати одежди.

5 Тогава рекох: Нека турят хубава митра 
на главата му. И тъй, туриха хубава 
митра на главата му, и го облякоха 
с дрехи, докато ангелът Господен 
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стоеше близо.
ЗАХАРИЯ 3:6-7
ЗАХАРИЯ 3:8 Слушай сега велики 

свещениче Исусе, ти и другарите ти, 
които седят пред тебе, (понеже и 
те са човеци поставени за знамение;) 
защото, ето, Аз ще доведа 
служителя Си Отрасъла.

9 Защото, ето камъка, Който положих 
пред Исуса, на тоя единствен камък 
има седем очи; ето, Аз ще изсека 
издълбаното на него, казва Господ на 
Силите, и ще изгладя беззаконието на 
тая земя в един ден.

10 В оня ден, казва Господ на Силите, 
ще поканите всеки ближния си под 
лозата си и под смоковницата си.

МАТЕЙ 22:11 А царят, като влезе да 
прегледа гостите, видя там един човек, 
който не бе облечен в сватбарска дреха.

12 И каза му: Приятелю, ти как си влязъл 
тук без да имаш сватбарска дреха? А той 
мълчеше.

ЛУКА 1:32 Той ще бъде велик, и ще се 
нарече Син на Всевишния; и Господ Бог 
ще Му даде престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

РИМЛЯНИ 16:20 А Бог на мира, 
скоро ще смаже сатана под нозете 
ви. Благодатта на нашия Господ Исус 
Христос да бъде с вас.

ЕФЕСЯНИ 6:11 Облечете се в Божието 
всеоръжие, за да можете да устоите 
срещу хитростите на дявола.

12 Защото нашата борба не е срещу кръв 

и плът, но срещу началствата, срещу 
властите, срещу духовните сили на 
нечестието в небесните места.

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да 
можете да противостоите в злия ден, и, 
като надвиете на всичко, да устоите.

1 ЙОАНОВО 3:8 Който върши грях, от 
дявола е; защото дяволът отначало 
съгрешава. Затова се яви Божият Син, да 
съсипе делата на дявола.

ОТКРОВЕНИЕ 4:4 И около престола 
имаше двадесет и четири престола, и 
видях, че на престолите седяха двадесет и 
четири старци, облечени в бели дрехи, и 
на главите им златни корони.

ОТКРОВЕНИЕ 4:10 двадесетте и 
четири старци падат пред седящия на 
престола, и се кланят на Онзи, Който 
живее до вечни векове, и полагат 
короните си пред престола, казвайки:

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 7:9 След това видях, 
и ето голямо множество, което никой не 
можеше да изброи, от всеки народ, и от 
всичките племена, люде и езици, стоящи 
пред престола и пред Агнето, облечени в 
бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

10 и викаха с висок глас, казвайки: 
Спасение на нашия Бог, Който седи на 
престола и на Агнето!

11 И всичките ангели стояха около престола 
и около старците и четирите живи 
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същества; и паднаха на лицето си пред 
престола, та се поклониха Богу, казвайки:

12 Амин! благословение, слава и 
премъдрост, благодарение и почит, сила 
и могъщество на нашия Бог до вечни 
векове. Амин.

13 Тогава един от старците проговори, като 
ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои 
са? и откъде са дошли?

14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А 
той ми каза: Това са ония, които идат от 
голямата скръб; и са опрали дрехите си, 
и са ги избелили в кръвта на Агнето.

ОТКРОВЕНИЕ 19:8 И на нея се 
позволи да се облече в светъл и чист 
висон; защото висонът е праведните дела 
на светиите.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Исая 6:2,3; Исая 64:6; 
Захария 6:11-13.

D03 Службата на Месията като Свещеник.
E17 Месията ще построи храм на Бога.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
  
ЗАХАРИЯ 6:12 и говори му казвайки: 

Така говори Господ на Силите, 
Който казва: Ето мъжът, чието 
име е Отрасъл; Той ще израсте от 
мястото си, И ще построи храма 
Господен.

13 Да! 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 установление на мир 
ще има между двамата.

15 И далечните люде ще дойдат и 
ще градят в Господния храм; и ще 
познаете, че Господ на Силите ме е 
пратил при вас. А това ще се сбъдне 
ако послушате внимателно гласа на 
Господа вашия Бог.

МАТЕЙ 12:6 Но казвам ви, че тук има 
повече от храма.

МАТЕЙ 26:61 Тоя каза: Мога да разруша 
Божия храм, и за три дни пак да го 
съградя.

ЛУКА 1:31 И ето, ще зачнеш в 
утробата си и ще родиш син, Когото ще 
наречеш Исус.

32 Той ще бъде велик, и ще се нарече Син 
на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде 
престола на баща Му Давида.

33 Ще царува над Якововия дом до века; и 
царството Му не ще има край.

ЙОАН 2:19 В отговор Исус им рече: 
Разрушете тоя храм и за три дни ще го 
издигна.

20 Затова юдеите рекоха: За четиридесет и 
шест години е бил граден тоя храм, та Ти 
за три дни ли ще го издигнеш?

21 Но Той говореше за храма на тялото Си.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, 
единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
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Когото си изпратил.

ДЕЯНИЯ 2:39 Защото на вас е 
обещанието и на чадата ви, и на всички 
далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще 
призове при себе Си.

ДЕЯНИЯ 15:14 Симон обясни по 
кой начин Бог най-напред посети 
езичниците, за да вземе измежду тях 
люде за Своето име.

15 С това са съгласни и пророческите думи, 
както е писано:

16 “След това ще се върна. И пак ще 
въздигна падналата Давидова скиния, И 
пак ще издигна развалините й, И ще я 
изправя;

17 За да потърсят Господа останалите от 
човеците, И всичките народи, които се 
наричат с името Ми,

2 КОРИНТЯНИ 6:16 и какво 
споразумение има Божият храм с 
идолите? Защото ние сме храм на живия 
Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между 
тях и между тях ще ходя; и ще им бъда 
Бог, и те ще Ми бъдат люде”.

ЕФЕСЯНИ 2:19 Затова вие не сте вече 
странни и пришелци, но сте съграждани 
на светиите и членове на Божието 
семейство;

20 понеже бяхте съградени върху основата 
на апостолите и пророците, като е 
краеъгълен камък сам Христос Исус,

21 върху когото всяко здание, стройно 
сглобено, расте за храм свет на Господа;

22 в който и вие се вграждате заедно в Духа 
за Божие обиталище.

ЕВРЕИ 3:3 Понеже Той се удостои със 
слава толкоз по-голяма от Моисеевата, 
колкото е по-голяма почитта що има оня, 
който е строил къщата, от почитта що 
има къщата.

4 Защото всяка къща се строи от някого; а 
Тоя, Който е устроил всичко, е Бог.

5 И Моисей беше верен в целия Божий 
дом, като слуга, за да засвидетелствува за 
онова, което щеше да се говори по-после;

6 а Христос, като Син, беше верен над 
Неговия дом. Неговият дом сме ние, 
ако удържим до край дръзновението и 
похвалата на надеждата си.

ЕВРЕИ 7:24 но Той, понеже пребъдва 
вечно, има свещенство, което не 
преминава на другиго.

ЕВРЕИ 10:12 но Той, като принесе една 
жертва за греховете, седна за винаги 
отдясно на Бога,

1 ПЕТРОВО 3:22 Който е отдясно на Бога, 
като се е възнесъл на небето, и Комуто се 
покориха ангели, власти и сили.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:22 И храм не видях в 
него, защото неговият храм е Господ Бог 
Всемогъщият и Агнето.

Вижте още: #1; #3; Исая 9:7; Захария 4:1-6; Деяния 2:1-
4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Ефесяни 1:20-23; Филипяни 2:7-11; 

Евреи 2:7-9.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 8:1-2
ЗАХАРИЯ 8:3 Така казва Господ: 

Върнах се към Сион и ще обитавам 
всред Ерусалим; и Ерусалим ще се 
нарече град на Истината, и хълм на 
Господа на Силите Светия хълм.

4 Така казва Господ на Силите: Още ще 
стоят старци и баби в ерусалимските 
улици, всеки с тояга в ръката си 
поради дълбоката си старост.

5 И улиците на града ще бъдат пълни 
с момчета и момичета играещи по 
пътищата му.

6 Така казва Господ на Силите: Ако това 
се види чудно в очите на останалите 
от тия люде в тия дни, ще се види ли 
чудно и в Моите очи? Казва Господ на 
Силите.

7 Така казва Господ на Силите: Ето, Аз 
ще отърва людете Си от източната 
страна и от западната страна;

8 и, като ги доведа, те ще се заселят 
всред Ерусалим; и ще бъдат Мои люде, 
и Аз ще бъда техен Бог, в истина и в 
правда.

ЗАХАРИЯ 8:9-11
ЗАХАРИЯ 8:12 Защото ще има семе, 

както във време на мир, лозата 
ще дава плода си, земята ще дава 
рожбите си и небето ще дава росата 
си; и на останалите от тия люде ще 
дам да наследят всички тия неща.

13 И както бяхте предмет на проклетия 
между народите, доме Юдов и доме 

Израилев, така ще ви избавя щото да 
станете предмет на благословение. Не 
бойте се; нека се укрепят ръцете ви.

ЗАХАРИЯ 8:14-19
ЗАХАРИЯ 8:20 Така казва Господ на 

Силите: Още ще има време, когато 
ще дойдат люде и жителите на много 
градове;

21 и жителите на един град ще отидат 
в друг и ще рекат: Нека отидем 
незабавно да искаме Господното 
благоволение, и да потърсим Господа 
на Силите. Ще отида и аз.

22 Да! Много племена и силни народи 
ще дойдат за да търсят Господа 
на Силите в Ерусалим, и да искат 
Господното благоволение.

23 Така казва Господ на Силите: В ония 
дни десет мъже от всичките езици 
на народите ще хванат, да! ще хванат 
полата на един, който е юдеин, и ще 
рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че 
Бог бил с вас.

ЛУКА 24:45 Тогава им отвори ума, за 
да разберат писанията.

46 И рече им: Така е писано, че Христос 
трябва да пострада и да възкръсне от 
мъртвите в третия ден,

47 и че трябва да се проповядва в Негово 
име покаяние и прощение на греховете 
между всичките народи, като се започне 
от Ерусалим.

РИМЛЯНИ 11:25 Защото, братя, 
за да не се мислите за мъдри, искам 
да знаете тая тайна, че частично 
закоравяване сполетя Израиля, 
само докато влезе пълното число на 
езичниците.
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26 И така целият Израил ще се спаси, както 
е писано: - “Избавител ще дойде от Сион; 
Той ще отвърне нечестията от Якова;

27 И ето завета от Мене към тях: Когато 
отнема греховете им”.

28 Колкото за благовестието, те са 
неприятели, което е за ваша полза, а 
колкото за избора, те са възлюбени 
заради бащите.

29 Защото даровете и призванието от Бога 
са неотменими.

30 Защото както вие някога се 
непокорявахте {Или: Неповярвахте 
- ват} на Бога, но сега чрез тяхното 
непокорство {Или: Неверие.} сте 
придобили милост, та чрез показаната 
към вас милост и те сега да придобият 
милост,

31 също така и те сега се не покоряват
32 Защото Бог затвори всички в 

непокорство, та към всички да покаже 
милост.

РИМЛЯНИ 15:8 Защото казвам, че 
Христос, заради Божията вярност, стана 
служител на обрязаните, за да утвърди 
обещанията дадени на бащите,

9 и за да прославят езичниците Бога 
за Неговата милост, както е писано: - 
“Затова ще Те хваля между народите, И 
на името Ти ще пея”.

10 И пак казва: - “Развеселете се, народи, с 
людете Му”.

11 И пак: - “Хвалете Господа, всички 
народи, И да Го славословят всички 
люде”.

12 И пак Исаия казва: “Ще се яви Иесеевият 
корен”, и, “Който ще се издигне да владее 
над народите; На Него ще се надяват 
народите”.

РИМЛЯНИ 16:25 А на Този, 
Който може да ви утвърди според 
моето благовестие и проповедта за 
Исуса Христа, според откриването на 
тайната, която е била замълчана от вечни 
времена,

26 а сега се е явила, и чрез пророческите 
писания по заповедта на вечния Бог е 
станала позната на всичките народи за 
тяхно покоряване на вярата, -

2 КОРИНТЯНИ 6:16 и какво 
споразумение има Божият храм с 
идолите? Защото ние сме храм на живия 
Бог, както рече Бог: “Ще се заселя между 
тях и между тях ще ходя; и ще им бъда 
Бог, и те ще Ми бъдат люде”.

ГАЛАТЯНИ 3:8 и писанието, като 
предвидя, че Бог чрез вяра щеше 
да оправдае езичниците, изяви 
предварително благовестието на 
Авраама, казвайки: “В тебе ще се 
благославят всичките народи”.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

ОТКРОВЕНИЕ 21:3 И чух силен 
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глас от престола, който казваше: Ето, 
скинията на Бога е с човеците; Той ще 
обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и 
сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.

ОТКРОВЕНИЕ 21:24 И народите ще 
ходят по неговата светлина: земните царе 
ще донасят в него своите славни неща.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Лука 8:43,44; Йоан 12:20,21; 
Откровение 7:9.

D04 Службата на Месията като Цар.
F02 Влизането на Месията в Ерусалим е 

пророкувано.

ЗАХАРИЯ 9:9 Радвай се много синова 
дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска 
дъщерьо; Ето, твоят цар иде при 
тебе; Той е праведен, и спасява, 
Кротък, и възседнал на осел, Да! на 
осле, рожба на ослица.

БИТИЕ 49:10 Не ще липсва скиптър от 
Юда, Нито управителев жезъл отсред 
нозете му, Докле дойде Сило {Т.е., 
Мирний.}; И нему ще се покоряват 
племената.

11 Като връзва за лозата оселчето си И за 
отборната лоза жребчето на ослицата си, 
Ще опере с вино дрехата си, И с кръвта 
на гроздето облеклото си.

ИСАЯ 62:11 Ето, Господ прогласи до 
краищата на земята, като каза: Речете 
на сионовата дъщеря: Ето, Спасителят 
ти иде; Ето наградата Му е с Него, И 
въздаянието Му пред Него.

МАТЕЙ 21:4 А това стана за да се 
сбъдне реченото от пророка, който казва: 
-

5 “Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят 
Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на 
осел И на осле, рожба на ослица”.

ЙОАН 12:12 На следния ден едно 
голямо множество, което бе дошло на 
празника, като чуха, че Исус идел в 
Ерусалим,

13 взеха палмови клони и излязоха 
да Го посрещнат, викайки: Осана! 
благословен, Който иде в Господното 
име, Израилевият Цар!

14 А Исус като намери едно осле, възседна 
го, според както е писано: -

15 “Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят 
Цар иде, Възседнал на осле”:

16 Учениците Му изпърво не разбраха това; 
а когато се прослави Исус, тогава си 
спомниха, че това бе писано за Него, и че 
Му сториха това.

Вижте още: Исая 12:6; Исая 40:9; Исая 52:9,10; Софония 
3:14,15; Захария 2:10; Марко 11:7-10; Лука 19:29-38.

B13 Властта на Месията.
E24 Месията ще донесе мир.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 9:10 Аз ще изтребя 
колесница из Ефрема, И кон из 
Ерусалим, И ще се отсече бойният 
лък; Той ще говори мир на народите; 
И владението Му ще бъде от море 
до море, И от Ефрат до земните 
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краища.
ЗАХАРИЯ 9:11-12

ПСАЛМИ 72:7 В неговите дни ще цъфти 
праведният, И мир ще изобилва докато 
трае луната.

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, Отец на 
вечността, Княз на мира.

7 Управлението Му и мирът непрестанно 
ще се увеличават На Давидовия престол 
и на неговото царство, За да го утвърди 
и поддържа, Чрез правосъдие и чрез 
правда, от сега и до века. Ревността на 
Господа на Силите ще извърши това.

МАТЕЙ 8:27 А човеците се чудеха и 
казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и 
вълните Му се покоряват?

МАТЕЙ 9:6 Но, за да познаете, че 
Човешкият Син има власт на земята 
да прощава греховете (тогава каза 
на паралитика): Стани, вдигни си 
постелката и иди у дома си.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

МАРКО 1:27 И всички се смаяха, тъй 
щото разискваха помежду си, думайки: 
Що е това? Едно ново учение! С власт 
заповядва и на нечистите духове, и те Му 
се покоряват!

ЛУКА 2:14 Слава на Бога във 

висините, И на земята мир между 
човеците, в които е Неговото 
благоволение.

ЛУКА 4:32 и учудваха се на учението 
Му, защото Неговото слово беше с власт.

ЙОАН 5:22 Защото, нито Отец не съди 
никого, но е дал на Сина да съди всички,

ЙОАН 5:27 и дал Му е власт да 
извършва съдба, защото е Човешкият 
Син.

ЙОАН 10:17 Затова Ме люби Отец, 
защото Аз давам живота Си, за да го 
взема пак.

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. Тая заповед 
получих от Отца Си.

ЙОАН 14:27 Мир ви оставям; Моя мир 
ви давам; Аз не ви давам както светът 
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои.

ЙОАН 16:33 Това ви казах, за да имате 
в Мене мир. В света имате скръб; но 
дерзайте Аз победих света.

ЙОАН 17:1 Това като изговори Исус, 
дигна очите си към небето, и рече: Отче 
настана часът; прослави Сина Си, за да 
Те прослави и Сина Ти,

2 според както си Му дал власт над всяка 
твар да даде вечен живот на всички, 
които си Му дал.

ДЕЯНИЯ 9:31 И тъй по цяла Юдея, 
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Галилея и Самария църквата имаше мир 
и се назидаваше, и, като ходеше в страх 
от Господа и в утехата на Светия Дух, се 
умножаваше.

ДЕЯНИЯ 10:36 Словото, което Той прати 
на израилтяните та им благовестяваше 
мир чрез Исуса Христа, (Който е 
Господар на всички),

РИМЛЯНИ 5:1 И тъй, оправдани чрез 
вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия 
Господ Исус Христос;

ЕФЕСЯНИ 2:17 И като дойде 
благовествува мир на вас, които бяхте 
далеч, и мир на тия, които бяха близо;

2 СОЛУНЦИ 3:16 А сам Господ на 
мира да ви дава мир всякога и всякак. 
Господ да бъде с всички ви.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Царе 2:10; Псалми 2:8; 
Псалми 22:27; Псалми 37:11; Псалми 67:7; Псалми 72:8; 
Псалми 85:8-10; Псалми 98:3; Псалми 122:6-8; Псалми 

147:14; Исая 26:12; Исая 45:22; Исая 48:18; Исая 52:7; Исая 
53:5; Исая 55:12; Исая 57:19; Исая 62:11; Исая 66:12; Еремия 
8:11; Еремия 16:19-21; Еремия 28:9; Еремия 33:9; Осия 1:7; 

Осия 2:19; Михей 5:4,10,11; Агей 2:32; Даниил 4:17; Даниил 
7:13,14,27; Марко 1:27; Лука 4:32; Лука 10:19; Лука 11:31; Лука 

12:15; Йоан 10:17,18; Йоан 20:19,21,26; Римляни 10:15,17,18; 
Римляни 14:17; 1 Коринтяни 15:24; 2 Коринтяни 10:4,5; 

Ефесяни 2:14,15; Колосяни 1:20; Колосяни 3:15; 2 Петрово 
3:14.

D05 Месията ще бъде Изкупителят.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 10:3-5 
ЗАХАРИЯ 10:6 Аз ще укрепя Юдовия 

дом, И ще избавя Иосифовия дом, И 
пак ще ги възвърна, Защото се смилих 
за тях. Те ще бъдат като че не бях ги 

отхвърлил, Защото Аз съм Господ 
техен Бог, И ще ги послушам.

7 Ефремците ще бъдат като силен мъж, 
И сърцето им ще се зарадва като от 
вино; Дори чадата им ще видят това 
и ще се зарадват, Сърцето им ще се 
развесели в Господа.

8 Ще им свирна и ще ги събера, Защото 
Аз ги изкупих; И ще се наплодят както 
се бяха наплодили.

9 И при все, че ги сея между племената, 
Те ще Ме помнят в далечни страни; И 
както те, тъй и чадата им, ще живеят, 
и ще се върнат.

10 Ще ги доведа пак от Египетската 
земя, Ще ги събера от Асирия, И ще ги 
доведа в Галаадската земя и в Ливан, 
Догдето не ще им се намери място.

11 Като премине Той върху морето, 
Ще порази вълните на морето, И 
всичките дълбочини на Нил ще 
изсъхнат; Гордостта на Асирия ще се 
повали. И скиптърът на Египет ще се 
отнеме.

12 Аз ще ги укрепя в Господа; И те ще 
ходят в името Му, казва Господ.

МАТЕЙ 24:14 И това благовестие на 
царството ще бъде проповядвано по 
цялата вселена за свидетелство на 
всичките народи; и тогава ще дойде 
свършекът.

МАТЕЙ 28:19 Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръщавайте ги в 
името на Отца и Сина и Светия Дух,

20 като ги учите да пазят всичко що съм 
ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека на века. 
[Амин].
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ЛУКА 21:24 Те ще паднат под острието 
на ножа, и ще бъдат откарани в плен по 
всичките народи; и Ерусалим ще бъде 
тъпкан от народите, докле се изпълнят 
времената на езичниците.

РИМЛЯНИ 11:11 Тогава казвам: Спънаха 
ли се, та да паднат? Да не бъде! Но чрез 
тяхното отклонение дойде спасението 
на езичниците, за да ги възбуди към 
ревнивост.

12 А, ако тяхното отклонение значи 
богатство за света и тяхното отпадане - 
богатство за езичниците, колко повече 
тяхното пълно възстановяване!

13 Защото на вас, които бяхте езичници, 
казвам, че, понеже съм апостол на 
езичниците, аз славя моята служба,

14 дано по някакъв начин да възбудя към 
ревнивост тия, които са моя плът, и да 
спася някои от тях.

15 Защото, ако тяхното отхвърляне значи 
примирение на света, какво ще бъде 
приемането им, ако не оживяване от 
мъртвите?

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 2:5-11; 1 Петрово 1:1,2; 
Откровение 8:7-11.

F04 Последиците от отхвърлянето на 
Месията.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЗАХАРИЯ 11:4 Така казва Господ моят 
Бог: Паси стадото обречено на клане,

5 Чиито купувачи ги колят, И не 
считат себе си за виновни; Докато 
продавачите им казват: Благословен 
Господ, защото обогатях! И самите 

пастири ги не жалят,
6 Затова няма вече да пожаля жителите 

на тая земя, казва Господ; Но, ето, ще 
предам човеците Всеки в ръката на 
ближния му И в ръката на царя му; И 
те ще разорят земята, И Аз няма да ги 
избавя от ръката им.

ЕЗЕКИИЛ 34:23 И ще поставя над тях един 
пастир, слугата Си Давида, който ще ги 
пасе; той ще ги пасе, и той ще им бъде 
пастир.

МИХЕЙ 5:4 И той ще стои и ще пасе 
стадото си чрез силата Господна, Чрез 
великото име на Господа своя Бог; И те 
ще се настанят; Защото сега той ще бъде 
велик до краищата на земята.

МАТЕЙ 15:24 А Той в отговор каза: Аз не 
съм пратен, освен до загубените овце от 
Израилевия дом.

МАТЕЙ 23:1 Тогава Исус продума на 
народа и на учениците Си казвайки:

2 На Моисеевото седалище седят 
книжниците и фарисеите;

3 затова всичко що ви заръчат, правете 
и пазете, но според делата им не 
постъпвайте; понеже говорят, а не 
вършат.

4 Защото свързват тежки и непоносими 
бремена, и ги налагат върху плещите 
на хората, а самите те не искат нито с 
пръста си да ги помръднат.

ЛУКА 19:41 И като се приближи и 
видя града, плака за него и каза:

42 Да беше знаел ти, да! ти, поне в този 
[твой] ден, това което служи за мира ти! 
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но сега е скрито от очите ти.
43 Защото ще дойдат върху тебе дни, когато 

твоите неприятели ще издигнат окопи 
около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят 
отвред,

44 и ще те разорят и ще избият жителите 
ти в тебе и няма да оставят в тебе камък 
на камък; защото ти не позна времето, 
когато беше посетен.

ЙОАН 19:13 А Пилат, като чу тия думи, 
изведе Исуса вън и седна на съдийския 
стол, на мястото наречено Каменно 
настлание, а по еврейски, Гавата.

14 Беше денят на приготовление за пасхата, 
около шестия час; и той казва на юдеите: 
Ето вашият цар!

15 А те извикаха: Махни Го! махни! разпни 
Го! Пилат им казва: Вашия цар ли да 
разпна? Главните свещеници отговориха: 
Нямаме друг цар освен Кесаря.

ЙОАН 21:15 А като позакусиха, Исус 
казва на Симона Петра: Симоне Ионов, 
любиш ли Ме повече отколкото Ме 
любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти 
знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси 
агънцата Ми.

16 Пак му каза втори път: Симоне Ионов, 
любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти 
знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси 
овцете Ми.

17 Казва му трети път: Симоне Ионов, 
Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за 
гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? 
и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти 
знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси 
овцете Ми.

Вижте още: Исая 40:9-11; Матей 23:14,37; Матей 24:10; 
Лука 12:52,53; Лука 21:16,17; Йоан 12:13; Евреи 2:3; Евреи 

10:26,27.

B06 Месията е добрият Пастир.
B15 Месията ще бъде изпълнен със 

състрадание.

ЗАХАРИЯ 11:7 И тъй, аз пасох 
обреченото на клане стадо, наистина 
най-бедното от всички стада! Още 
си взех две тояги; едната нарекох 
Благост, а другата нарекох Връзки; и 
пасох стадото.

МАТЕЙ 9:35 Тогава Исус обикаляше 
всичките градове и села и поучаваше 
в синагогите им и проповядваше 
благовестието на царството; и 
изцеляваше всякаква болест и всякаква 
немощ.

36 А когато видя множествата, смили се за 
тях, защото бяха отрудени и пръснати 
като овце, които нямат пастир.

МАТЕЙ 11:5 Слепи проглеждат, куци 
прохождат, прокажени се очистват 
и глухи прочуват; мъртви биват 
възкресявани, и на сиромасите се 
проповядва благовестието.

ЙОАН 10:16 И други овце имам, които 
не са от тая кошара, и тях трябва да 
доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат 
едно стадо с един пастир.

ЙОАН 17:21 да бъдат всички едно; 
както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, 
тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва 
светът, че Ти си Ме пратил.

22 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох 
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на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме 
едно;

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 и Мене.

Вижте още: Исая 61:1; Еремия 5:4; Езекиил 37:16-23; 
Софония 3:12; Захария 11:4,10,11,14.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.
F11 Страданието на Месията.

ЗАХАРИЯ 11:8 И изтребих трима 
пастири в един месец, понеже душата 
ми се отегчи от тях, а и тяхната душа 
се отврати от мене.

МАТЕЙ 23:34 Затова, ето, Аз изпращам 
до вас пророци, мъдри и книжници; 
едни от тях ще убиете и ще разпънете, и 
други от тях ще биете в синагогите си, и 
ще ги гоните от град в град;

35 за да дойде върху вас всичката праведна 
кръв проляна на земята, от кръвта на 
праведния Авел до кръвта на Захария, 
Варахиевия син, когото убихте между 
светилището и олтара.

36 Истина ви казвам: Всичко това ще дойде 
върху туй поколение.

МАТЕЙ 27:20 А главните свещеници 
и старейшините убедиха народа да 
изпроси Варава, а Исуса да погубят.

ЛУКА 12:50 Но имам кръщение, с 
което трябва да се кръстя; и колко се 
утеснявам докле се извърши!

ЛУКА 19:14 Но неговите граждани 
го мразеха, и изпратиха след него 
посланици да кажат: Не щем този да 
царува над нас.

ЙОАН 7:7 Вас светът не може да 
мрази; а Мене мрази, защото Аз заявявам 
за него, че делата му са нечестиви.

ЙОАН 15:18 Ако светът ви мрази, 
знайте, че Мене преди вас е намразил.

ЙОАН 15:23 Който мрази Мене, мрази 
и Отца Ми.

24 Ако не бях сторил между тях делата, 
които никой друг не е сторил, грях не 
биха имали; но сега видяха и намразиха и 
Мене и Отца Ми.

25 Но това става и да се изпълни писаното 
в закона им слово, “Намразиха Ме без 
причина”.

Вижте още: Псалми 106:40; Исая 49:7; Еремия 12:8; Осия 
9:15.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.

ЗАХАРИЯ 11:9 После рекох: Няма да ви 
паса; което умира нека умира, и което 
загива нека загива, а останалите нека 
ядат всеки месото на ближния си.

ЕРЕМИЯ 23:33 И когато тия люде, Или 
някой пророк или свещеник, те попитат 
като рекат: Какво е наложеното върху 
тебе от Господа слово? Тогава да им 
кажеш що е наложеното, - Че Господ 
дума: Аз ще ви отхвърля.
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ЕРЕМИЯ 23:39 Затова, ето, Аз ще ви 
забравя съвсем, И ще отхвърля от 
присъствието Си вас И града, който 
дадох вам и на бащите ви:

МАТЕЙ 15:14 Оставете ги; те са слепи 
водачи; а слепец слепеца ако води, и 
двамата ще паднат в ямата.

МАТЕЙ 21:19 И като видя една 
смоковница край пътя, дойде при нея, но 
не намери нищо на нея, само едни листа; 
и рече й: Отсега нататък да няма плод от 
тебе до века. И смоковницата изсъхна на 
часа.

МАТЕЙ 21:43 Затова ви казвам, че 
Божието царство ще се отнеме от вас, 
и ще се даде на народ, който принася 
плодовете му.

МАТЕЙ 23:38 Ето, вашият дом се оставя 
пуст.

39 Защото казвам ви, от сега няма вече 
да Ме видите, до когато речете: 
Благословен, Който иде в Господното 
име.

ЙОАН 8:21 И пак им рече Исус: Аз 
си отивам; и ще Ме търсите, но в греха 
си ще умрете. Гдето отивам Аз, вие не 
можете да дойдете?

ЙОАН 8:24 По тая причина ви рекох, 
че ще умрете в греховете си; защото ако 
не повярвате, че съм това, което казвам, в 
греховете си ще умрете.

ДЕЯНИЯ 13:46 Но Павел и Варнава 

говореха дързостно и рекоха: Нужно 
беше да се възвести първо на вас 
Божието учение; но понеже го 
отхвърляте и считате себе си недостойни 
за вечния живот, ето обръщаме се към 
езичниците.

47 Защото така ни заповяда Господ, 
казвайки: “Поставих Те за светлина на 
народите, За да бъдеш за спасение до 
края на земята”

ДЕЯНИЯ 28:26 “Иди, кажи на тия люде: 
Със слушане ще чуете, но никак няма да 
схванете; И с очи ще видите, но никак 
няма да разберете.

27 Защото затлъстя сърцето на тия люде, 
И ушите им натегнаха, И очите си 
затвориха, Да не би да гледат с очите си, 
И да разберат със сърцето си, И да се 
обърнат та да ги изцеля”.

28 Затуй, да знаете, че това Божие спасение 
се изпрати на езичниците; и те ще 
слушат.

ОТКРОВЕНИЕ 22:11 Който върши 
неправда, нека върши и за напред 
неправда; и който е нечист, нека бъде 
и за напред нечист; и праведният нека 
върши и за напред правда, и светият 
нека бъде и за напред свет.

Вижте още: Исая 9:20,21; Еремия 19:9; Езекиил 5:10.
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E25 е вярват на Месията и ще го 
възхваляват.

F04 Последиците от отхвърлянето на 
Месията.

ЗАХАРИЯ 11:10 И като взех тоягата си 
Благост пресякох я, за да унищожа 
завета, който бях направил с 
всичките племена.

11 И в същия ден, когато биде пресечена, 
бедните от стадото, които внимаваха 
на мене, познаха наистина, че това бе 
Господното слово.

ЛУКА 2:25 И ето, имаше в Ерусалим 
един човек на име Симеон; и тоя човек 
бе праведен и благочестив, и чакаше 
утехата на Израиля; и Светият Дух беше 
в него.

ЛУКА 2:38 И тя, като се приближи в 
същия час, благодареше Богу и говореше 
за Него на всички, които ожидаха 
изкуплението на Ерусалим.

ЛУКА 21:5 И когато някои говореха за 
храма, че е украсен с хубави камъни и с 
посветени приноси, рече:

6 Ще дойдат дни, когато от това, което 
гледате, няма да остане тук камък, който 
да се не срине.

ЛУКА 21:32 Истина ви казвам, че това 
поколение няма да премине докле не се 
сбъдне всичко това.

ЛУКА 23:51 който не беше се съгласил 
с намерението и делото им, - от 
юдейския град Ариматея, човек, който 

ожидаше Божието царство, -

ЛУКА 24:49 И, ето, Аз изпращам върху 
вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте 
в града [Ерусалим] докато се облечете със 
сила от горе.

РИМЛЯНИ 9:3 Защото бих желал сам 
аз да съм анатема {Сиреч: Отлъчен,} от 
Христа, заради моите братя, моите по 
плът роднини;

4 които са израилтяни, на които 
принадлежат осиновението на 
славата, заветите и даването на закона, 
богослужението и обещанията;

5 чиито са и отците, и от които се роди по 
плът Христос, Който е над всички Бог, 
благословен до века. Амин.

РИМЛЯНИ 11:7 Тогава какво? Онова, 
което Израил търсеше, това не получи, 
но избраните го получиха, а останалите 
се закоравиха даже до днес;

8 както е писано: “Бог им даде дух на 
безчувствие, очи - да не виждат и уши - 
да не чуват”.

9 И Давид казва: - “Трапезата им нека 
стане за тях примка и уловка, Съблазън и 
въздаяние;

10 Да се помрачат очите им, та да не виждат, 
И сгърби гърба им за винаги”.

11 Тогава казвам: Спънаха ли се, та да 
паднат? Да не бъде! Но чрез тяхното 
отклонение дойде спасението на 
езичниците, за да ги възбуди към 
ревнивост.

12 А, ако тяхното отклонение значи 
богатство за света и тяхното отпадане - 
богатство за езичниците, колко повече 
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тяхното пълно възстановяване!

ГАЛАТЯНИ 3:16 А обещанията се изрекоха 
на Авраама и на неговия потомък. Не 
казва: “и на потомците”, като на мнозина, 
но като за един: “и на твоя потомък”, 
Който е Христос.

17 И това казвам, че завет, предварително 
потвърден, от Бога, не може да бъде 
развален от закона, станал четиристотин 
и тридесет години по-после, така щото 
да се унищожи обещанието.

18 Защото, ако наследството е чрез закона, 
не е вече чрез обещание; но Бог го 
подари на Авраама с обещание.

ЕВРЕИ 7:22 толкоз на по-добър завет 
Исус стана поръчител.

ЕВРЕИ 8:8 А напротив, когато 
порицава израилтяните, казва: “Ето, идат 
дни, казва Господ, Когато ще сключа с 
Израилевия дом и с Юдовия дом нов 
завет;

9 Не такъв завет, какъвто направих с 
бащите им В деня, когато ги хванах за 
ръка, за да ги изведа из Египетската 
земя; Защото те не устояха в завета Ми, И 
Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя 
с Израилевия дом След ония дни, казва 
Господ: Ще положа законите Си в ума им 
И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда 
техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина 
си И всеки брата си, като му казват: 
Познай Господа; Защото всички ще Ме 
познават, От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към 

неправдите им И греховете им (и 
беззаконията им) няма да помня вече”.

13 А като каза “нов завет”, Той обявява 
първия за остарял. А онова, което 
овехтява и остарява, е близо до 
изчезване.

Вижте още: Псалми 89:39; Исая 8:17; Исая 26:8,9; Еремия 
14:21; Еремия 31:31,32; Езекиил 7:20-22; Езекиил 16:59-61; 
Езекиил 24:21; Даниил 9:26; Михей 7:7; Лука 24:49-53.

F05 Месията ще бъде предаден.

ЗАХАРИЯ 11:12 Тогава рекох: Ако ви 
се види добро, дайте ми заплатата 
ми, но ако не, недейте. И тъй, те 
ми претеглиха за заплата тридесет 
сребърника.

13 И Господ ми рече: Хвърли ги на 
грънчаря, - хубавата цена с която 
бях оценен от тях! И взех тридесетте 
сребърника и ги хвърлих в Господния 
дом на грънчаря.

МАТЕЙ 26:14 Тогава един от 
дванадесетте, наречен Юда Искариотски 
отиде при първосвещениците и рече:

15 Какво обичате да ми дадете и аз ще ви 
Го предам? И те му претеглиха тридесет 
сребърника.

16 И от тогава той търсеше удобен случай да 
им Го предаде.

МАТЕЙ 27:3 Тогава Юда, който Го беше 
предал, като видя, че Исус бе осъден, 
разкая се и върна тридесетте сребърника 
на главните свещеници и старейшините 
и каза:

4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А 
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те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.
5 И като хвърли сребърниците в храма, 

излезе и отиде и се обеси.
6 А главните свещеници взеха 

сребърниците и рекоха: Не е позволено 
да ги туряме в храмовата каса, понеже са 
цена на кръв.

7 И като се съветваха, купиха с тях 
грънчаревата нива, за погребване на 
чужденци.

8 Затова оная нива се нарече кръвна нива, 
както се нарича и до днес.

9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк 
Еремия, който каза: “И взеха тридесетте 
сребърника, цената на оценения, Когото 
оцениха някои от израилтяните, 1)

10 и дадоха ги за грънчаревата нива, според 
както ми заповяда Господ”.

1) Думите, цитирани тук, не се намират 
в Еремия, а в Захария; и се формират 
различни предположения, за да се 
изглади това несъответствие.  Най-
вероятното мнение е, че името на пророка 
първоначално е пропуснато от евангелиста 
и че името на Еремия е добавено от някой 
следващ преписвач. Старите мъдреци 
обикновено казваха: „Духът на Еремия 
живее в Захария“.

F03 Месията ще бъде отхвърлен.
F08 Подробностите за смъртта на Месията.
G04 Месията ще излее Духа Си.
H01 Завръщането на Месията е 

пророкувано.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 12:1-2
ЗАХАРИЯ 12:3 В оня ден ще направя 

Ерусалим Утегчителен камък на 
всичките племена; Всички, които 
се натоварят с него, ще се смажат; И 
против него ще се съберат всичките 
народи на света.

ЗАХАРИЯ 12:4-7
ЗАХАРИЯ 12:8 В оня ден Господ ще 

защити ерусалимските жители; 
Слабият между тях в оня ден ще бъде 
като Давида, И Давидовият дом като 
Бога, Като ангел Господен пред тях.

9 В оня ден Ще потърся да изтребя 
всичките народи, Които идат против 
Ерусалим;

10 А на Давидовия дом И на 
ерусалимските жители Ще излея 
дух на благодат и на моление; И 
те ще погледнат на Мене, Когото 
прободоха; И ще плачат за Него 
Както плаче някой за едничкия си 
син, И ще скърбят горчиво за Него 
Както скърби някой за първородния 
си.

ЗАХАРИЯ 12:11-14

ЙОАН 19:34 Обаче, един от войниците 
прободе с копие ребрата Му; и веднага 
изтече кръв и вода.
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35 И тоя, който видя, свидетелствува за 
това, и неговото свидетелство е вярно; 
и той знае, че говори истината, за да 
повярвате и вие.

36 Защото това стана, за да се изпълни 
написаното: “Кост Негова няма да се 
строши”;

37 и пак на друго място писанието 
казва: “Ще погледнат на Него, Когото 
прободоха”.

ДЕЯНИЯ 2:17 “И в последните дни, 
казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка 
твар; И синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, Юношите ви ще виждат 
видения, И старците ви ще сънуват 
сънища;

18 Още и на слугите Си и на слугините Си 
ще изливам от Духа Си. В ония дни ще 
пророкуват.

ДЕЯНИЯ 2:23 Него, предаден според 
определената Божия воля и предузнание, 
вие разпнахте и убихте чрез ръката на 
беззаконници;

24 Когото Бог възкреси, като развърза 
болките на смъртта, понеже не беше 
възможно да бъде държан Той от нея.

ДЕЯНИЯ 2:33 И тъй, като се възвиси 
до Божията десница, и взе от Отца 
обещания Свети Дух, Той изля това, 
което виждате и чувате.

ДЕЯНИЯ 2:36 И тъй, нека знае добре 
целият Израилев дом, че Тогова Исуса, 
Когото вие разпнахте, Него Бог е 
направил и Господ и Помазаник.

37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, 

рекоха на Петра и на другите апостоли: 
Какво да сторим, братя?

38 А Петър им рече: Покайте се, и всеки 
от вас нека се кръсти в името Исус 
Христово за прощение на греховете ви; и 
ще приемете тоя дар, Светия Дух.

ОТКРОВЕНИЕ 1:7 Ето, иде с 
облаците; и ще Го види всяко око, и ония, 
които го прободоха; и всички земни 
племена ще възридаят за Него. Така е. 
Амин.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Деяния 10:45; Деяния 11:15; 
Тит 3:5,6.

E04 Победата над греха от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

ЗАХАРИЯ 13:1 В оня ден ще се 
отвори извор За Давидовия дом и за 
ерусалимските жители За грях и за 
нечистота.

2 И в оня ден, казва Господ на Силите, 
Ще изтребя имената на идолите от 
земята, Та не ще се помнят вече; Тоже 
ще направя лъжливите пророци и 
нечистият дух Да се махнат от земята.

ЕЗЕКИИЛ 36:25 Тогава ще поръся върху вас 
чиста вода, и ще се очистите; от всичките 
ви нечистотии и от всичките ви идоли 
ще ви очистя.

ЙОАН 1:29 На следния ден Иоан 
вижда Исуса, че иде към него, и казва: 
Ето Божият Агнец, Който носи греха на 
света!
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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 Господа Исуса 
Христа и в Духа на нашия Бог.

ТИТ 3:5 Той ни спаси не чрез праведни 
дела, които ние сме сторили, но по 
Своята милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на 
Светия Дух,

6 когото изля изобилно върху нас чрез 
Исуса Христа, нашия Спасител,

1 ЙОАНОВО 1:7 Но ако ходим в светлината, 
както е Той в светлината, имаме общение 
един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса 
[Христа] ни очиства от всеки грях.

ОТКРОВЕНИЕ 1:5 и от Исуса 
Христа, който е верният свидетел, 
първороденият от мъртвите и 
началникът на земните царе. На този, 
Който ни люби, и ни е развързал от 
греховете ни чрез кръвта Си,

ОТКРОВЕНИЕ 7:13 Тогава един от 
старците проговори, като ми каза: Тия 
облечени в бели дрехи, кои са? и откъде 
са дошли?

14 И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А 
той ми каза: Това са ония, които идат от 
голямата скръб; и са опрали дрехите си, 
и са ги избелили в кръвта на Агнето.

Вижте още: #1; #2; #5; Езекиил 37:23-26; Осия 2:18; Осия 
14:7; Софония 1:3,4; Ефесяни 5:25-27; Евреи 9:13,14; Йоан 5:6.

 

F01 Смъртта на Месията е пророкувана.
F06 Месията ще бъде изоставен.

ЗАХАРИЯ 13:7 Събуди се, мечо, против 
пастиря Ми, Против мъжа, който 
Ми е съдружник, Казва Господ на 
Силите; Порази пастиря, и овците 
ще се разпръснат; И Аз ще обърна 
ръката Си върху малките.

МАТЕЙ 26:31 Тогава Исус им казва: Вие 
всички ще се съблазните в Мене тая нощ, 
защото е писано: “Ще поразя пастира; и 
овците на стадото ще се разпръснат”.

МАТЕЙ 26:56 Но всичко това стана за 
да се сбъднат пророческите писания. 
Тогава всички ученици Го оставиха и се 
разбягаха.

МАРКО 14:27 И Исус им каза: Вие 
всички ще се съблазните [в Мене тая 
нощ]; защото е писано: “Ще поразя 
пастиря, и овцете ще се разпръснат”.

МАРКО 14:50 Тогава всички Го оставиха 
и се разбягаха.

ЙОАН 16:32 Ето, настава час, даже 
дошъл е, да се разпръснете всеки при 
своите си, и Мене да оставите сам; обаче 
не съм сам, защото Отец е с Мене.

ЙОАН 17:12 До като бях с тях, Аз пазех 
в Твоето име тия, които Ми даде; опазих 
ги, и нито един от тях не погина, освен 
сина на погибелта, за да се изпълни 
писанието.
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ЙОАН 18:7 Пак ги попита: Кого 
търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина.

8 Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; 
прочее, ако Мене търсите оставете тия да 
си отидат;

9 (за да се изпълни думата казана от Него: 
От тия, които си Ми дал, ни един не 
изгубих).

Вижте още: Исая 5:1-5; Исая 27:1,2; Матей 18:10-14; Деяния 
2:23.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

ЗАХАРИЯ 13:8 И в цялата земя, казва 
Господ, Две части от жителите й ще се 
изтребят и изчезнат, А третата ще се 
остави в нея.

9 И тая трета част Аз ще прекарам през 
огън, Пречиствайки ги както се чисти 
среброто, И изпитвайки ги както 
се изпитва златото. Те ще призоват 
Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще 
река: Тия са Мои люде; А те ще рекат, 
всеки един: Господ е мой Бог.

МАТЕЙ 21:43 Затова ви казвам, че 
Божието царство ще се отнеме от вас, 
и ще се даде на народ, който принася 
плодовете му.

44 И който падне върху тоя камък ще се 
смаже; а върху когото падне, ще го 
пръсне.

МАТЕЙ 24:2 А Той в отговор им рече: 

Не виждате ли всичко това? Истина ви 
казвам: Няма да остане тук камък на 
камък, който да се не срине.

МАТЕЙ 24:21 защото тогава ще има 
голяма скръб, небивала от началото на 
света до сега, и каквато не ще има.

22 И ако да не се съкратяха ония дни, не 
би се избавила ни една твар; но заради 
избраните, ония дни ще се съкратят.

ЛУКА 21:24 Те ще паднат под острието 
на ножа, и ще бъдат откарани в плен по 
всичките народи; и Ерусалим ще бъде 
тъпкан от народите, докле се изпълнят 
времената на езичниците.

ОТКРОВЕНИЕ 8:7 Като затръби 
първият ангел, настана град и огън, 
размесени с кръв, които бидоха хвърлени 
на земята; и третата част на земята 
изгоря, също и третата част от дърветата 
изгоря, изгоря и всяка зелена трева.

8 И като затръби вторият ангел, нещо 
като голяма планина, пламнала в огън, 
се хвърли в морето; и третата част от 
морето стана кръв,

9 та измря третата част от одушевените 
същества, които бяха в морето; и третата 
част от корабите биде унищожена.

10 И като затръби третият ангел, падна от 
небето голяма звезда, която гореше като 
светило, и падна върху третата част от 
реките и върху водните извори.

11 А името на звездата е Пелин, и третата 
част от водите стана пелин, и много 
човеци измряха от водите, защото се 
вгорчиха.

12 И като затръби четвъртият ангел, 
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третата част от слънцето, и третата част 
от луната, и третата част от звездите биде 
поразена, тъй щото да потъмнее третата 
част от тях, и третата част от деня да не 
свети, така и третата част от нощта.

ОТКРОВЕНИЕ 16:19 И великият град 
се раздели на три части, и градовете на 
народите паднаха; и Бог си спомни за 
великия Вавилон, да му даде чашата с 
виното от яростния Си гняв.

Вижте още: #1; #2; #5; Псалми 66:10-12; Матей 23:35-37; 
Лука 19:41-44; Лука 21:20-24; Лука 23:28-30; 1 Коринтяни 

3:11-13; 1 Солунци 2:15,16; 1 Петрово 1:6-8; 1 Петрово 4:12,13.

E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H01 Завръщането на Месията е 
пророкувано.

H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.
. 
ЗАХАРИЯ 14:1-2
ЗАХАРИЯ 14:3 Тогава Господ ще излезе 

И ще воюва против ония народи 
Както когато воюва в ден на бой.

4 В оня ден нозете Му ще застанат 
На Елеонския хълм, който е срещу 
Ерусалим на изток; И Елеонският 
хълм ще се разцепи През средата си 
към изток и към запад, Така че ще 
се образува твърде голям дол, Като 
половината от хълма се оттегли към 
север, И половината му към юг.

5 И ще побегнете през тоя дол на Моите 
хълмове, Защото долът на хълмовете 
ще стига до Асал; Да! ще побегнете 

както побягнахте от земетръса В 
дните на Юдовия цар Озия. И Господ 
мой Бог ще дойде, - И всичките свети 
ангели с Тебе.

6 В оня ден Не ще има светлина; 
Блестящите тела ще намалят 
сиянието си;

7 Но ще бъде единствен ден, Познат 
само на Господа, - Ни ден, ни нощ; А 
привечер ще има виделина.

8 И в оня ден Живи води ще излязат 
из Ерусалим, Половината им към 
източното море; И половината им 
към западното море; И лете и зиме ще 
бъде така.

9 И Господ ще бъде цар върху целия 
свят; В оня ден Господ ще бъде един, и 
името Му едно.

ЗАХАРИЯ 14:10-15

ЗАХАРИЯ 14:16 И всеки, който остане От 
всичките народи, Които са дохождали 
против Ерусалим, Ще възлиза от година 
на година Да се кланя на Царя, Господа 
на Силите, И да празнува празника на 
колибите.

17 И ако някои от домочадията на света Не 
възлизат в Ерусалим Да се поклонят на 
Царя, Господа на Силите, На тях не ще 
има дъжд.

18 Дори ако не влезе египетското 
домочадие и не дойде, То и на тях не 
ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с 
която Господ ще порази народите, Които 
не влизат Да празнуват празника на 
колибите.

19 Такова ще бъде наказанието на Египет, И 
наказанието на всичките народи, Които 
не възлизат Да празнуват празника на 
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колибите.
20 В оня ден и върху звънците на конете ще 

има надпис: Посветен Господу; И самите 
котли в дома Господен Ще бъдат като 
легените пред олтара.

21 Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда 
Ще бъде посветен Господу на Силите; 
Всички, които жертвуват, Дохождайки 
ще вземат от тях и ще варят в тях; И в 
оня ден не ще има вече който да търгува 
{Или: Ханаанец.} В дома на Господа на 
Силите.

ИСАЯ 2:2 В послешните дни Хълмът 
на дома Господен Ще се утвърди по-
високо от всичките хълмове, И ще се 
издигне над бърдата; И всичките народи 
ще се стекат на него.

3 И много племена ще отидат и ще рекат: 
Дойдете, да възлезем на хълма Господен, 
В дома на Якововия Бог; Той ще ни 
научи на пътищата Си, И ние ще ходим 
в пътеките Му, Защото от Сион ще 
излезе поуката, И словото Господно от 
Ерусалим.

4 Бог ще съди между народите, И ще 
решава между много племена; И те ще 
изковат ножовете си на палешници, И 
копията си на сърпове; Народ против 
народ няма да дигне нож, Нито ще се 
учат вече на война.

МАТЕЙ 16:27 Защото Човешкият Син ще 
дойде в славата на Отца Си със Своите 
ангели; и тогава ще въздаде всекиму 
според делата му.

МАТЕЙ 24:35 Небето и земята ще 
преминат, но Моите думи няма да 

преминат.
36 А за оня ден и час никой не знае, нито 

небесните ангели, нито Синът, а само 
Отец.

37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде 
пришествието на Човешкия Син.

МАТЕЙ 28:18 Тогава Исус се приближи 
към тях и им говори, казвайки: Даде Ми 
се всяка власт на небето и на земята.

ЙОАН 4:10 Исус в отговор й каза: 
Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, 
Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би 
поискала от Него и Той би ти дал жива 
{Текуща.} вода?

ЙОАН 4:14 а който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее 
до века; но водата, която ще му дам, ще 
стане в него извор на вода, която извира 
за вечен живот.

ЙОАН 7:37 А в последния ден, 
великия ден на празника, Исус застана 
и извика казвайки: Ако е някой жаден, 
нека дойде при Мене и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива 
вода ще потекат от утробата му, както 
рече писанието.

39 А това каза за Духа, който вярващите в 
Него щяха да приемат; защото [Светият] 
Дух още не бе даден, понеже Исус още не 
бе се прославил.

ДЕЯНИЯ 1:10 И като се взираха към 
небето, когато възлизаше, ето, двама 
човека в бели дрехи застанаха при тях,

11 които и рекоха: Галилеяни, защо стоите 

ЗАХАРИЯ



390

та гледате към небето? Тоя Исус, Който се 
възнесе от вас на небето, така ще дойде 
както Го видяхте да отива на небето.

12 Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма 
наречен Елеонски, който е близо до 
Ерусалим, на разстояние един съботен 
ден път.

ОТКРОВЕНИЕ 11:13 И на часа стана 
голям трус, и десетата част от града 
падна, та измряха в труса седем хиляди 
човека; и останалите се уплашиха, та 
отдадоха слава на небесния Бог.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 16:18 И произлязоха 
светкавици и гласове и гръмове, и стана 
силен трус, небивал откак съществуват 
човеци на земята, такъв трус, толкоз 
силен.

19 И великият град се раздели на три части, 
и градовете на народите паднаха; и Бог 
си спомни за великия Вавилон, да му 
даде чашата с виното от яростния Си 
гняв.

20 И всеки остров побягна и планините не 
се намериха.

21 И едър град, тежък около един талант, 
падаше от небето върху човеците; и 
човеците похулиха Бога поради язвата от 
града, защото язвата от него беше твърде 
голяма.

ОТКРОВЕНИЕ 21:23 И градът нямаше 
нужда от слънце, нито от луна да го 
осветява, защото Божията слава го 
осветяваше, и неговото светило е Агнето.

24 И народите ще ходят по неговата 
светлина: земните царе ще донасят в 
него своите славни неща.

25 Портите му не ще се затварят денем, (а 
{Гръцки: Защото} нощ не ще има там);

ОТКРОВЕНИЕ 22:1 След това, 
ангелът ми показа река с вода на живот, 
бистра като кристал, която извираше от 
престола на Бога и на Агнето и течеше 
{Или: Която беше.} всред улицата му.

2 И от двете страни на реката имаше 
дърво на живот, което раждаше плод 
дванадесет пъти, като даваше плод всеки 
месец; и листата на дърветата бяха за 
изцеление на народите.

ОТКРОВЕНИЕ 22:5 Нощ не ще има 
вече; и не ще имат нужда от светене 
на светило или от слънчева светлина, 
защото Господ Бог ги осветява. И те ще 
царуват до вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 22:17 И Духът и 
невестата казват: Дойди. И който чуе, 
нека рече: Дойди. И който е жаден нека 
дойде. Който иска, нека вземе даром 
водата на живота.

Вижте още: #1; #2; #3; #4; #5; Откровение 21:1-3.
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E10 Месията ще бъде и Месия за 
Езичниците.

H03 Бъдещото Царство на Месията.

МАЛАХИЯ 1:11 Защото от изгрева на 
слънцето до захождането му Името 
Ми ще бъде велико между народите, 
И на всяко място ще се принася на 
името Ми темян И чист принос. 
Защото Моето име ще бъде велико 
между народите, Казва Господ на 
Силите;

ИСАЯ 66:20 И ще доведат всичките 
ви братя От всичките народи за принос 
Господу, - На коне, на колесници и на 
носилки, На мъски и на бързи камили, 
- Към светия Ми хълм, Ерусалим, казва 
Господ, Както израилтяните донасят 
принос В чист съд в дома Господен.

РИМЛЯНИ 14:11 Защото е писано: 
- “Заклевам се в живота Си, казва Господ 
че всяко коляно ще се преклони пред 
Мене, И всеки език ще славослови Бога”.

ФИЛИПЯНИ 2:10 така щото в 
Исусовото име да се поклони всяко 
коляно от небесните и земните и 
подземните същества,

ЕВРЕИ 9:9 която е образ на сегашното 
време, съгласно с което се принасят 
дарове и жертви, които не могат да 
направят поклонника, колкото за 
съвестта му, съвършено чист,

10 понеже се състоят само в ядене, 
пиене и разни умивания, - плътски 
постановления, наложени до едно време 

на преобразувание.
11 А понеже Христос дойде като 

първосвещеник на бъдещите добрини, 
Той влезе през по-голямата и по-
съвършена скиния, не с ръка направена, 
сиреч, не от настоящето творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то 
не с кръв от козли и от телци, но със 
Собствената Си кръв, и придоби за нас 
вечно изкупление.

ОТКРОВЕНИЕ 8:3 И друг ангел 
дойде, та застана пред олтара, държейки 
златна кадилница; и нему се даде много 
темян, за да го прибави при молитвите 
на всичките светии над златния олтар, 
който бе пред престола.

4 И кадилният дим се издигна пред Бога 
от ръката на ангела заедно с молитвите 
на светиите.

Вижте още: #1; #4; #5; Псалми 113:3,4; Исая 45:6; Исая 
59:19.

C02 Предшественикът на Месията e обявен.

МАЛАХИЯ 3:1 Ето, Аз изпращам 
вестителя Си, Който ще устрои 
пътя пред Мене; И Господ, Когото 
търсите, Неочаквано ще дойде в 
храма Си, Да! Ангелът на завета, 
когото вие желаете; Ето, иде, казва 
Господ на Силите,

ИСАЯ 40:3 Глас на един който вика: 
Пригответе в пустинята пътя за Господа, 
Направете в безводното място прав друм 
за нашия Бог.
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МАТЕЙ 3:3 Защото този беше, за 
когото се е говорило чрез пророк Исаия, 
който казва: “Глас на един, който вика в 
пустинята: Пригответе пътя на Господа, 
Прави направете пътеките за Него”.

МАТЕЙ 11:10 Това е онзи, за когото е 
писано: - “Ето, Аз изпращам вестителя 
Си пред Твоето лице, Който ще устрои 
пътя Ти пред Тебе”.

11 Истина ви казвам: Между родените от 
жени, не се е въздигнал по-голям от 
Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в 
небесното царство, е по-голям от него.

МАРКО 1:2 както е писано в книгата 
на пророк Исаия: - “Ето, Аз изпращам 
пред лицето Ти вестителя Си, Който ще 
устрои Твоя път;

3 Глас на един, който вика в пустинята: 
Пригответе пътя за Господа, Прави 
направете пътеките за Него”.

4 Иоан дойде, който кръщаваше в 
пустинята, и проповядваше кръщение на 
покаяние за опрощаване на греховете.

ЛУКА 1:76 Да! и ти, детенце, пророк 
на Всевишния ще се наречеш; Защото 
ще вървиш пред лицето на Господа да 
приготвиш пътищата за Него.

77 За да дадеш на Неговите люде да познаят 
спасение Чрез прощаване греховете им,

78 Поради милосърдието на нашия Бог, С 
което ще ни посети зора отгоре,

79 За да осияе седящите в тъмнина и в 
мрачна сянка; Така щото да отправи 
нозете ни в пътя на мира.

ЛУКА 7:26 Но какво излязохте да 

видите? пророк ли? Да, казвам ви, и 
повече от пророк.

27 Това е оня, за когото е писано: - “Ето, 
Аз изпращам вестителя Си пред Твоето 
лице, Който ще устрои пътя Ми пред 
Тебе”.

28 Казвам ви: Между родените от жена няма 
по-голям от Иоана; обаче, по-малкият в 
Божието царство е по-голям от него.

ЛУКА 10:24 Защото ви казвам, че 
много пророци и царе пожелаха да видят 
това, което вие виждате, и не видяха, и да 
чуят това, което вие чувате: и не чуха.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.

МАЛАХИЯ 3:2 Но кой може да издържи 
деня на пришествието Му? И кой 
ще устои, когато Той се яви? Защото 
е като огъня на пречиствач, И като 
сапуна на тепавичари.

3 Ще седне като един, който топи и 
пречиства сребро, Та ще очисти 
левийците, И ще ги претопи като 
златото и среброто; И те ще принасят 
Господу приноси с правда.

4 Тогава приносът на Юда и на 
Ерусалим Ще бъде угоден Господу, 
Както в древните дни, Както в старите 
години.

5 И Аз, като се приближа при вас 
за съдба, Бързо ще заявя против 
баячите, Против прелюбодейците, 
против кълнящите се лъжливо, 
Против ония, които угнетяват 
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наемниците в заплатата им, 
вдовицата и сирачето, И против ония, 
които онеправдават чужденеца, И 
не се боят от Мене, Казва Господ на 
Силите.

16 Тогава боящите се от Господа 
говореха един на друг; И Господ 
внимаваше и слушаше; И написа се 
възпоменателна книга пред Него За 
ония, които се бояха от Господа, И 
които мислеха за името Му.

17 Тия ще бъдат Мои казва Господ на 
Силите, Да! избрана скъпоценност, 
в деня който определям И ще бъда 
благосклонен към тях Както е 
благосклонен човек Към сина, който 
му работи.

18 Тогава изново ще разсъдите Между 
праведен и нечестив, Между оня, 
който служи Богу, И оня, който не Му 
служи.

ДАНИИЛ 7:10 Огнена река излизаше и 
течеше пред Него; милион служители 
Му слугуваха, и милиарди по милиарди 
стояха пред Него; съдилището се откри, 
и книгите се отвориха.

МАТЕЙ 3:10 А и брадвата лежи вече 
при корена на дърветата; и тъй всяко 
дърво, което не дава добър плод, отсича 
се и в огъня се хвърля.

11 Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а 
Оня, Който иде след мене, е по-силен от 
мене, Комуто не съм достоен да поднеса 
обущата; Той ще ви кръсти със Светия 
Дух и с огън.

12 Лопатата е в ръката Му, и Той здраво ще 

очисти гумното Си, и ще събере житото 
Си в житницата, а плявата ще изгори в 
неугасим огън.

МАТЕЙ 12:35 Добрият човек от доброто 
си съкровище изважда добри неща; 
а злият човек от злото си съкровище 
изважда зли неща.

36 И казвам ви, че за всяка празна дума, 
която кажат човеците, ще отговарят в 
съдния ден.

37 Защото от думите си ще се оправдаеш, и 
от думите си ще се осъдиш.

ЙОАН 12:48 Който Ме отхвърля, и не 
приема думите Ми, има кой да го съди; 
словото, което говорих, то ще го съди в 
последния ден.

ЙОАН 17:24 Отче, желая гдето съм Аз, 
да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: 
Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята 
слава, която си Ми дал; защото си Ме 
възлюбил преди създанието на света.

ЕФЕСЯНИ 5:26 за да я освети, като я е 
очистил с водно умиване чрез словото,

2 СОЛУНЦИ 1:7 а на вас, оскърбените, да 
даде утеха (както и на нас), когато се яви 
Господ Исус от небето със Своите силни 
ангели,

8 в пламенен огън да даде възмездие на 
ония, които не познават Бога, и на ония, 
които не се покоряват на благовестието 
на нашия Господ Исус.

ТИТ 2:14 Който даде Себе Си за 
нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие 
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и очисти за Себе Си люде за Свое 
притежание, ревностни за добри дела.

1 ПЕТРОВО 2:5 и вие, като живи камъни, 
се съграждате в духовен дом, за да 
станете свето свещенство, да принасяте 
духовни жертви, благоприятни на Бога 
чрез Исуса Христа.

ОТКРОВЕНИЕ 1:6 и Който ни е 
направил Царство от свещеници на 
своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и 
господство във вечни векове. Амин.

7 Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко 
око, и ония, които го прободоха; и 
всички земни племена ще възридаят за 
Него. Така е. Амин.

ОТКРОВЕНИЕ 6:17 Защото е дошъл 
великият ден на Неговия гняв; и кой 
може да устои?

ОТКРОВЕНИЕ 15:4 Кой няма да 
се бои от името Ти, Господи, и да го 
прослави? Защото само Ти си свет; 
понеже всичките народи ще дойдат и ще 
се поклонят пред Тебе, защото се явиха 
Твоите праведни съдби.

Вижте още: #1; #2; #5; Малахия 4:1; Амос 5:18-20; Матей 
23:13-35; Лука 3:9,17; Лука 12:49; Йоан 4:23,24; Римляни 11:5-

10; Евреи 10:28-30; Евреи 12:25,26.

H02 Възмездието в бъдещето от Месията.
H03 Бъдещото Царство на Месията.
H09 Пророчеството за бъдещето на Неговия 

народ.

МАЛАХИЯ 4:1 Защото, ето, иде денят, 
който ще гори като пещ; И всичките 
горделиви, и всички, които вършат 
нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, 
който иде, ще ги изгори, Казва Господ 
на Силите, Та няма да им остави ни 
корен ни клонче.

2 А на вас, които се боите от 
името Ми, Ще изгрее Слънцето на 
правдата С изцеление в крилата си; 
И ще излезете и се разиграете като 
телци из обора.

3 Ще стъпчете нечестивите; Защото 
те ще бъдат пепел под стъпалата на 
нозете ви В деня, който определям, 
Казва Господ на Силите.

4 Помнете закона на слугата ми Моисея, 
Който му заповядах в Хорив за целия 
Израил, Сиреч, повеленията и 
съдбите.

МАТЕЙ 3:12 Лопатата е в ръката Му, и 
Той здраво ще очисти гумното Си, и ще 
събере житото Си в житницата, а плявата 
ще изгори в неугасим огън.

ЛУКА 1:50 И, през родове и родове, 
Неговата милост. Е върху ония които Му 
се боят.

ЙОАН 1:4 В Него бе животът и 
животът бе светлина на човеците.

5 И светлината свети в тъмнината; а 
тъмнината я не схвана.
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ЙОАН 3:19 И ето що е осъждението: 
светлината дойде на света, и човеците 
обикнаха тъмнината повече от 
светлината, защото делата им бяха зли.

ЙОАН 8:12 Тогава Исус пак им 
говори, казвайки: Аз съм светлината 
на света; който Ме следва няма да ходи 
в тъмнината, но ще има светлината на 
живота.

ДЕЯНИЯ 13:26 Братя, потомци от 
Авраамовия род, и които измежду вас се 
боят от Бога, нам се изпрати вестта на 
това спасение.

РИМЛЯНИ 16:20 А Бог на мира, 
скоро ще смаже сатана под нозете 
ви. Благодатта на нашия Господ Исус 
Христос да бъде с вас.

2 СОЛУНЦИ 1:8 в пламенен огън да даде 
възмездие на ония, които не познават 
Бога, и на ония, които не се покоряват на 
благовестието на нашия Господ Исус.

ОТКРОВЕНИЕ 11:15 И като затръби 
седмият ангел, станаха силни гласове 
на небесата, които казваха: Световното 
царство стана царство на нашия Господ и 
на Неговия Христос; и Той ще царува до 
вечни векове.

ОТКРОВЕНИЕ 11:18 Народите се 
разгневиха; но дойде Твоят гняв и 
времето да се съдят мъртвите, и да дадеш 
наградата на слугите Си пророците и 
на светиите и на ония, които се боят 
от Твоето име, малки и големи, и да 

погубиш губителите на земята.

Вижте още: #1; #2; #5; Исая 50:10; Исая 66:1,2; 2 Петрово 
3:7.

C02 Предшественикът на Месията e обявен.
D02 Службата на Месията като Пророк.
E23 Месията ще покръсти Своите хора.

МАЛАХИЯ 4:5 Ето, Аз ще ви изпратя 
пророк Илия, Преди да дойде 
великият и страшен ден Господен;

6 И той ще обърне сърцето на бащите 
към чадата, И сърцето на чадата към 
бащите им, Да не би да дойда и поразя 
земята с проклетия.

МАТЕЙ 11:13 Защото всичките пророци 
и законът пророкуваха до Иоана;

14 и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, 
който имаше да дойде.

МАТЕЙ 17:11 А Той в отговор рече: 
Наистина Илия иде, и ще възстанови 
всичко.

12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не 
го познаха, но постъпиха с него както си 
искаха. Също така и Човешкият Син ще 
пострада от тях.

13 Тогава учениците разбраха, че им 
говореше за Иоана Кръстителя.

ЛУКА 1:16 И ще обърне мнозина от 
израилтяните към Господа техния Бог.

17 Той ще предиде пред лицето Му в духа и 
силата на Илия, за да обърне сърцата на 
бащите към чадата, и непокорните към 
мъдростта на праведните, да приготви за 
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Господа благоразположен народ.

ЙОАН 1:14 И словото стана плът 
и пребиваваше между нас; и видяхме 
славата Му, слава като на Единородния 
от Отца, пълно с благодат и истина.

15 Иоан свидетелствува за Него, и викаше 
казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, 
Който иде подир мене, достигна да бъде 
пред мене понеже спрямо мене беше 
пръв.

16 Защото ние всички приехме от Неговата 
пълнота, и благодат върху благодат;

17 понеже законът бе даден чрез Моисея, 
а благодатта и истината дойдоха чрез 
Исуса Христа.

ДЕЯНИЯ 3:22 Защото Моисей е казал: 
“Господ Бог ще ви въздигне от братята 
ви пророк, както въздигна мене; Него 
слушайте във всичко, каквото би ви 
рекъл;

23 и всяка душа, която не би послушала тоя 
Пророк, ще бъде изтребена из людете”.

ОТКРОВЕНИЕ 1:16 и имаше в 
десницата Си седем звезди; и от устата 
му излизаше меч остър и от двете страни; 
и лицето Му светеше, както свети 
слънцето в силата си.

Вижте още: #5; Исая 40:3; Малахия 3:1; Матей 13:14-26; 
Матей 23:35-38; Матей 24:27-30; Матей 27:47-49; Марко 
9:11-13; Лука 1:76; Лука 7:26-28; Лука 19:41-44; Лука 21:22-27; 

Йоан 1:21,25.

МАЛАХИЯ
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