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ЗАБЕЛЕЖКА ЗА УЧИТЕЛЯ ИЛИ ВОДЕЩИЯ НА ГРУПА:  
 
Този ключ не бива да се използва от водещия на групи, за да отговаря на 
въпросите от съответния урок. Той е предназначен да изясни с каква цел са 
зададени те и съдържа само примерни отговори. Един отговор може да бъде 
верен дори и ако се различава от предложените! Моля помнете, че хората са по-
важни от отговорите! Пребъдвайте в любовта и изтъквайте истината на 
Евангелието. 
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УРОК 1 (I Йоан. 1:1-4) 
 
1. а) Исус Христос е Словото. 
б) Защото в Него е животът... всичко е било сътворено чрез Него (Йоан 1:3,4), 
чрез Него се е явил вечният живот (I Йоан. 1:2). 

в) Той е бил отначало у Бога (Йоан 1:2; I Йоан. 1:1). 
г) Без слънцето не можем да живеем. За да има живот, е необходима 
светлина. Исус е Единственият, Който дава живот на човека - затова Той е 
истинската светлина. Той ни дава истински живот, за да видим, че 
светлината идва от Бога. 

д) Като се покоряваме на истината (в Христа Исуса). 
ж) Лъжата или мракът и смъртта. 
з) Светлината свети в тъмнината и тъмнината не я схваща (Йоан 1:5). 

2. Той вижда Исуса с очите си и внимателно Го наблюдава (ст. 1); попипва Го с 
ръцете си; той разбира, че животът е в Исус (ст. 2). 

3. Ние свидетелстваме за Него (ст. 2); Словото е пребивавало между хората 
(Йоан 1:14). Той е бил в света, идва в Своя дом и посещава Своите люде 
(Йоан 1:10,11). 

4. Той е отхвърлен даже от Своите люде (Йоан 1:11)! 
5. Да вярваме в Неговото име, в Неговата същност като Словото, пратено от Бога 

(Йоан 1:12). 
6. а) Да бъдем приети в Божието семейство; наследници на Бога и сънаследници 

с Христа (Рим. 8:15,17). 
б) Едно духовно рождение, което единствено Той би могъл да извърши. 
в) Ние не сме заслужили нищо: всичко е от Неговата благост и благодат - 
тогава ние започваме да разбираме истината. 

г) Животът, който живеем в светлината - завинаги с Него. 
д) Общението на всички членове на Божието семейство (Ефес. 2:19). 
е) Да имаме връзка с и любов към Отца и Неговия Син. 
ж) Дълбок душевен мир и щастие, които не зависят от външни обстоятелства, а 
са основани на една вечна надежда и истина. 

7. Като вярваме в Сина като път към Отца (ст. 3; Йоан 1:12, 18). 
 
 

УРОК 2 (I Йоан. 1:5 - 2:6) 
 
1. а) Защото делата им са зли и те се страхуват да не се открият (Йоан 3:19,20). 
б) Те не знаят къде отиват, защото са в тъмнината (Йоан 12:35). 
в) Защото постъпват според истината и отиват към светлината, за да се явят 
делата им, че са по Бога (Йоан 3:21). 

2. а) Като следваме Исус Христос. 
б) Като уповаваме на Светлината (Йоан 12:36). 
в) Личен отговор. 

3. а) Ако имаме общение един с друг като християни (I Йоан. 1:7). 
б) Като изповядваме греховете си (I Йоан. 1:9). 
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в) Ние се очистваме чрез скъпоценната кръв на Исус Христос, Агнец без 
недостатък и пречист (I Петр. 1:19). Без проливане на кръв няма прощение 
на греховете (Евр. 9:22). 

4. а) Защото ние всички сме грешници (Рим. 3:23). 
б) Бог казва, че сме грешници и ако отричаме това, ние Го правим лъжец. Ако 
не сме грешници, то ние не се нуждаем от Спасител и отхвърляме Исус 
Христос. 

5. а) Че тя е всеобхватна. 
б) Не, Той ще ни очисти от всяка неправда. 

6. б) Само Той е изкупителната жертва за нашите грехове (I Йоан. 2:2). 
в) Той говори пред Отца в наша защита (I Йоан. 2:1). 

7. а) Той е пролял кръвта си за нас - кръвта извършва умилостивение за душата 
на човека (Левит 17:11) и чрез нея имаме прощение (Евр. 9:22). 

б) Няма прощение без проливане на кръв (Евр. 9:22). 
в) "Божият Агнец, Който носи греха на света" - чрез Неговата смърт ние сме 
простени. 

8. а) Той се подчинява на заповедите на Исус Христос (най-малкото се опитва). 
б) Това показва, че Го познаваме. 
в) Ние сме лъжци и истината не е в нас. 
г) Божията любов в нас е съвършена. 
д) Исус Христос. 

 
 

…. 
…. 
 

* * * 
Бележка на редактора: Библейският текст навсякъде се цитира според  
“Библия или Свещеното Писание на Стария и Новия Завет”, Ревизирано 
издание, София 1940 година. 
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