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Исус обичал да разказва 
на хората за Божията 
прошка.  Но юдейските 
водачи се оплаквали от 
приятелството Му с 
грешниците.  Затова 
Исус разказал три 
истории, за да покаже,  
че Бог е щастлив, когато 
грешниците се покайват 
за греховете си. 



Първата история  
била за един човек  
         със сто овце.          
                                     Едната се изгубила.   
                                     Веднага овчарят  
                                 оставил деветдесет  
                               и деветте и  
                           тръгнал да търси  
                           изгубенатаовца. 



Той търсил и търсил, 
докато намерил 
овцата.  Сложил я  
на раменете си и я 
отнесъл у дома с 
радост.   
 
 
 
 
Казал на приятелите 
си: “Радвайте се с мен, 
че си намерих овцата, 
която бях изгубил!” 



Исус обяснил, че 
цялото небе се 
радва за всеки 
грешник, който се 
покайва.  Да се 
покаем означава 
да съжаляваме за 
нашите грехове  
– достатъчно, за  
да се откажем  
от тях! 



Следващата история 
на Исус била за една 
жена, която имала 
десет сребърни монети, 
може би всичките й 
спестявания.  Случило 
се нещо ужасно.  Тя 
загубила една от 
монетите. 



Жената премела цялата къща.  
Накрая тя намерила изгубената 
монета.  Била много щастлива.  
Можете ли да познаете какво 
направила?  Познахте, казала  
на всичките си  
приятели! 



Исус казал: 
“Има радост в 
присъствието 
на Божиите 
ангели за един 
грешник, 
който се 
покайва.” 



Третата история, която Исус 
казал, била най-тъжната.  Тя 
говорила за едно момче, което 
напуснало дома на баща си. 



В далечна страна, момчето изразходвало парите си 
безразсъдно.  Какво можело да направи?  Настъпил 
глад в оная страна.  Момчето можело да умре от глад. 



Отчаяно, момчето намерило работа – да храни 
прасета.  Но никой не му давал на него да яде.  То 
поискало да яде от храната на прасетата.  И от нея не 
му давали!  Накрая, момчето дошло на себе си.  “В 
дома на баща ми, дори и слугите се хранят добре”,  
                                     помислило си то.  



“Ще се прибера вкъщи 
и ще кажа на баща ми, 
че съжалявам за 
греховете си и че не 
съм достоен да бъде 
негов син.  Надявам се, 
че поне ще ме наеме 
като слуга.” 



Докато момчето било още далеч от къщата, баща му 
го видял.  Радостно, бащата се затичал къ сина си.  
Той целунал момчето и го прегърнал. 



“Татко, съгреших.  Не 
съм достоен да бъда твой 
син.”  Момчето искало да 
попита баща си дали ще 
го наеме като слуга.  
Бащата го прекъснал.  
“Донесете най-хубавата 
премяна, сандали и  
      пръстен за сина ми.   
      И подгответе голям  
      празник.” 



Направили чудесен празник, тъй като синът, който 
бил изгубен, вече си бил у дома.  Исус разказал тази  

история, понеже тя 
 показвала как Бог 

 обича да приема 
 грешниците, 

 които се 
 покайват и 
 отиват при 

 Него.  



Блудният син  
 

е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в 
 

Лука 15  

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  
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Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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