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РЪКОВОДСТВО
ЗА
УЧИТЕЛЯ

8. Опитайте се ученикът да мисли къде и как
може да приложи тези неща в живота си.
Помогнете му да намери необходимото приложение в своя живот.

1. Поздравяваме Ви, за приетото предизвикателство да обучите един новоповярвал
използвайки Нов Живот в Христос като свое
ръководство. Резултатите от това обучение
могат да родят вечни плодове.

Задачите в полетата до всеки урок са предназначени за тази цел.
9. Помогнете на ученика да развие навика да се
моли. Научете го Вие, като се молите с него.

2. Нека Библията винаги да е основата за
отговорите на въпросите. Ученикът трябва
сам да търси стиховете в Библията и да се
опитва да отговаря на въпросите така както
е написано в Библията.

10. Трябва да разберете, че обучението е много
повече от изучаване на уроците на Нов живот
в Христос Том 1 и 2. То включва и промяна в
живота на ученика.

Някои новоповярвали имат нужда от малка
ориентация за да намерят стиховете в своите Библии.

Това ръководство е само първоначална помощ. Ученикът се нуждае от постоянна помощ, за да търси промени в неговия характер,
в начина му на мислете, своите навици и т.н.

3. Този наръчник може да се използва по различни начини по-голямата част от случаите
се учи по един урок на седмица окуражавайки ученика да прави всички задачи за всеки
урок.

11. От изключително значение е ученикътда
придобие навици като ежедневното четене на
Библията, молитвата и запомнянето на Библейски стихове

4. Опитайте се учебното занятие да не е прекалено дълго.

В началото на всеки урок отделете време за
припомняне на стиховете от предишния урок и
въпроси как върви вашето ежедневно библейско изучаване. Не се карайте, ако ученикът не
е успял с някоя от задачите си, но насърчавайте го да ги прави.

5. Окуражавайте ученика да отговаря на
въпросите със свои собствени думи. Избягвайте да копира думите от своята от Библия.
Това ще му помогне да проникне в смисъла
на текстовете които се изучават.

12. Бъдете чувствителни към това, което Бог
прави в животът на ученика. Отделете време
във всяко занятие, за да отговорите на всички
въпроси, които може да възникнат или да му
помогат да се справи с проблемите възникнали в л ичния му живот.

6. Избягвайте да проповядвате. Използвайте
въпроси за да откриете какво е научите
какво разбира ученика и за да стимулирате
неговото активно участие.
7. Подгответе се добре за всяко занятие. Като
учител Вие трябва да сте запознат добре
със съдържанието и ключовете идеи във
всеки урок.

Вземете под внимание, че ще има моменти, в
които поради липса на време няма да можете да
разгледате всеки възникнал въпрос по време на
урока. В такъв случаи изберете за обсъждане
най-важните въпроси

Подготовката също така трябва да включва
и молитва за ченика и подготовка на неговото сърце за урока.
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Добре дошъл в Божието семейство
Честито! Ако вече си приел Христос като свой личен Спасител,
вече си член на едно ново семейство, Божието семейство. Ти
си новороден, греховете ти бяха простени и сега ти си ново
създание.
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина;
ето, [всичко] стана ново. 2 Коринтяни 5:17  

Бог е започнал да преобразява живота ти.
Живей чрез вяра, доверявайки се на Бога. Той
ще се погрижи за извършването на промените
в живота ти. Бъди търпелив и чакай, защото
Бог ще върши чудеса в живота ти. Очаква те
голямо приключение!

Укрепи се с духовни упражнения
Като нов последовател на Христос, трябва да започнеш учебен процес. Има определени духовни упражнения, които ще укрепят вярата
ти. Колкото повече работиш с тях, толкова по-силна ще бъде вярата
ти.
•

Сега Христос е центърът на живота ти. Поддай се на момента и го остави да управлява всички области на живота ти.

•

Моли се на Бог по всяко време и всеки ден. Да се молиш означава да разговаряш
с Бога.

•

Чети Библията всеки ден. Преди да започнеш да четеш, кажи на Бог: „Ето ме,
Господи, готов съм да чуя гласа ти. “

•

Намери християнска църква, където се проповядва Библията. Хората от църквата
ще бъдат новото ти семейство.

•

Отдалечи се от света на греха, в който преди си живял. Моли се на Бог да ти
помогне да устоиш на изкушенията и да си създадеш нови приятели.

•

Ако по някаква причина изпаднеш в грях, изповядай греха си и ще получиш
прошка, както Той обещава.

•

Говори с другите за Христос.

•

Продължи да изучаваш 2-ра и 3-та част от „Нов живот в Христос“. Ако няма къде
да ги закупиш, можеш да ги изтеглиш безплатно от интернет страницата:
www.nuevavidaencristo.org
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СТЪПКА 1

СПАСЕН
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ За да бъда спасен, просто трябва да повярвам, че Бог съществува.
______ Грехът предизвиква отделяне между Бог и човека.
______ Спасявам се, като посещавам църква и правя добри неща.

РЕШЕНИЕ

МИНАЛИЯ ЖИВОТ

Прие ли вече Христос?
Да ❑ Не ❑

1. Според Ефесяни 2: 1, какво беше нашето състояние преди Христос

__________________________

Кога го прие?

да ни даде вечен живот? _____________________________________
____________________________________________________________
2. Според Римляни 3:23, всеки човек ли е грешен? Да ❑ Не ❑
И така, в какво състояние бяхме, преди Христос да ни спаси?
____________________________________________________________
3. Библията казва, че бяхме осъдени. Защо? (Йоан 3:18)
____________________________________________________________
БОЖИЕТО ДЕЛО
4. В Ефесяни 2: 4-5, как се описва Бог? __________________________
____________________________________________________________
5. Според тези стихове какво е направил Бог за нас?
____________________________________________________________
6. Според Римляни 5: 8 как Бог ни показва своята любов? __________
____________________________________________________________
7. Прочети Ефесяни 2: 8-9. Бог казва, че спасението не е чрез дела
(ст. 9). На какво се доверяват хората, вярвайки, че така ще бъдат
спасени? ___________________________________________________
____________________________________________________________
8. Спасяваме се по _______________________ чрез ____________. ст.8
Благодатта означава „незаслужен дар“, което означава, че Бог ни
подари спасението, въпреки че не го заслужихме.
9. В кого трябва да имаме вяра, за да сме деца Божии? (Галатяни 3:26)
____________________________________________________________
10. Кажи със собствените думи какво е да вярваш в Христос.
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Искаш ли да го приемеш?
Да ❑ Не ❑
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ХРИСТОС:
1. Признай че си грешник.
2. Реши, че трябва да се освободиш от греховете си (покай
се).
3. Повярвай, че Исус Христос е
умрял за теб и възкръснал.
4. Помоли се и покани Исус
Христос да влезе в живота ти
и да вземе контрол над него.
Последвалата молитва може да
ти послужи за пример как да го
направиш:
Скъпи Господи Исусе:
Знам, че съм грешник и имам
нужда от Твоята прошка. Вярвам,
че Ти умря за моите грехове. Аз
искам да се отделя от тях. Сега
Те каня да влезеш в моя живот.
Вярвам в Теб като мой Спасител и ще те последвам като мой
Господ. Благодаря ти, Господи,
че ме спаси. Амин.
ЗА РАЗМИСЪЛ:
Помисли за дома си и всичко
което обичаш. Припомни си как
греховете са засегнали всичко
това.
Помисли за бъдещето си. Заради
миналия си живот ще се изправиш пред Божия съд. Прочети
Откровение 20:11-15, размишлявай и благодари на Бог за
голямата му любов.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Много е важно е да се формират навици, които да помогнат
за израстването ти в новия
живот.
Така както
физическите
упражнения
укрепват
тялото, така
има и духовни
упражнения,
които да ти
помогнат да израстеш в
Христос.
Тези упражнения включват
изучаване на Библията, молитва и запаметяване на библейски стихове.
В допълнение към това е
важно всеки ден да се чете
порция от Библията и
отправяне молитва към Бог.
Тази седмица прочети Евангелието на Йоан от 1-ва до 7-ма
глава по една глава на ден.
Помоли се на Бог преди да започнеш да четеш,подготвяйки
така сърцето си да приеме
това, което Бог има да ти каже
чрез Слово си. След като
свършиш да четеш,помоли се
отново, коментирайки прочетеното с Бог.
С Божията помощ аз обещавам
да прочитам по една глава
ежедневно от Библията.
Дата ___________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
НОВИЯТ ЖИВОТ
11. С каква цел дойде Христос? Евангелие от Йоан 10:10 _____________
______________________________________________________________
12. Какво предлага Бог на тези, които приемат Христос? Евангелие от
Йоан 1:12 ____________________________________________________
______________________________________________________________
13. Според Еванг. от Йоан 5:24, какво се случва с този, който е приел
Христос? _____________________________________________________
______________________________________________________________
14. Според Ефесяни 2:10, за какво сме създадени в Христос? _________
______________________________________________________________
Обърни внимание, че ние не сме спасени чрез дела, но сме спасени за
добри дела.

15. Прочети 2 Коринтяни 5:17. Да бъдеш „в Христос“ означава да го приемеш като свой Спасител. И така, ако някой е в Христос, в какво се
превръща?
______________________________________________________________
16. Втората част на стих 17 говори за промени в живота.
Дай някои примери за миналото: ________________________________
______________________________________________________________
Новото: ______________________________________________________
______________________________________________________________
ДА ОБОБЩИМ
Със собствени думи изрази съдържанието на изученото.

Наизусти Ефесяни 2: 8-9
„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите
вас, това е дар от Бога;
не чрез дела,за да не се похвали никой“ Превод от 1940
„Защото по благодат сте спасени чрез верата; и това не е от
нас, Божий дар е: не от дела,за
да не се похвали никой. "
Цариградски превод
В Приложение №1 ще намериш някои карти, които ще ти
помогнат да запомниш
по-лесно стиха.

Какъв беше животът ми без Христос? ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Какво направи Христос за мен? ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Как трябва да покажа в ежедневието си новият живот, който Бог ми е дал?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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СТЪПКА 2

СИГУРНОСТ

ОСТ

СИГУРН

Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Сега мога да съм сигурен, че съм спасен.
______ Бог иска да съгреша, за да ми покаже повече Неговата любов.
______ Ако съгреша и умра, преди да се изповядам, продължавам да
бъда спасен.

ДА БЛАГОДАРЯ

БОГ МИ ДАВА СИГУРНОСТ
1. Прочети Римляни 8: 38-39. След като приемем Христос, има ли някакъв
начин да се отделим от любовта на Бог? __________________________
Прочети Йоан 10: 27-29 и отговори на въпросите от 2 до 7
2. Какво ни предлага Исус? (ст.28) _________________________________

Според Йоан 10:28-29 ти си
в ръката на Исус Христос
и в същото време и в ръката
на Отца.
Представи си как е защитен
животът ти в тези ръце! Затова повтаря пъти, че никой
не може да ни грабне от там.

3. Кой дава вечен живот? (ст.28) ____________________________________
4. Може ли да свърши нещо, което е вечно? _________________________
Глаголът „давам“ е в сегашно време. Това показва, че вече имаме
вечен живот. Вечният живот не започва, когато умрем, а от момента, в който приемем Христос за наш личен спасител.
5. Кога ще загинем? (ст.28) ________________________________________
6. Има ли вероятност да бъдем грабнати от ръката на Христос? ст.28
_______________________________________________________________
7. Може ли някой да ни грабне от ръката на нашия Отец? ст.29
_______________________________________________________________
Сега прочети Ефесяни 1:13-14 и отговори на въпросите от 8 до 9.
8. Каква е работата, която Бог извърши в нас? (ст.13)
_______________________________________________________________
9. Кога бяхме запечатани? (ст.13) ___________________________________
Бог ни даде Светия Дух като гаранция, че ние му принадлежим, докато
Христос дойде за нас.
Прочети "Кой съм аз в Христос?" в приложение 2 в края на курса.
Как се чувстваш като четеш тези твърдения? Дава ли ти увереност?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
И ОПРЕДЕЛЯНЕ
Да грешиш означава да
правиш, казваш или мислиш
нещо против волята на Бог.
Въпреки че Бог ме обича, Той
мрази моят грях.
Помисли и напиши две
причини защо смяташ, че
християнинът трябва да
избягва греха:
1.

______________________
______________________
______________________

2.

______________________
______________________
______________________

10. Прочети 1 Йоан 5: 11-12. Имаш ли вечен живот? ___________________
Как можеш да знаеш дали имаш вечен живот или не? ______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
БОГ НИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА ВНИМАВАМЕ
11. Видяхме в Римляни 8: 38-39, че Бог ни гледа с любов.Но сега, когато
сме спасени, защо да не останем в греха? Прочети Римляни 6: 1-2
_______________________________________________________________
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Тази седмица се моли на Бог
за някой твой роднина, който
не е приел все още Христос.
Помоли се за неговото или
нейното спасение. Напиши
името на твоя/та роднина:
__________________________

_______________________________________________________________
Прочети Евреи 12: 5-10 и отговори на въпроси 12 и 13.
12. Тъй като съм дете на Бог, той ме наказва. Защо го прави? (ст.6)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Защо Бог ме наказва? (ст.10) ____________________________________

Запомни имената по ред на
следните книги от Новия
Завет: Това ще ти помогне
в търсенето на стиховете в
Библията.
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния на апостолите
Римляни
1 и 2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни

_______________________________________________________________
БОГ НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ
Не е Божие желание да съгрешаваш. Но понеже сме човешки същества,
сме подложени на изкушения. Това означава, че все още трябва да се
борим с греха.
Какво се случва, ако съгрешиш?
Ти не губиш своето спасение, но губиш общението си с Бога. Бог като
Любящ баща, е осигурил и изхода от изкушението и също пътя как да се
приближим към него, ако съгрешим.
Ще проучим подробно това в Стъпка 3

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Йоан 8-14
тази седмица
(по една глава на ден)..
Наизусти Йоан 10: 27-28
„Моите овце слушат гласа Ми,
и Аз ги познавам, и те Ме
следват, и Аз им давам вечен
живот; те никога няма да
загинат, и никой няма да ги
грабне от ръката Ми. "
Превод от 1940 г.
„Моите овци слушат моя глас,
и аз ги познавам и те идат
след мене. И аз им давам живот вечен и нема да загинат
във век, и никой нема да ги
грабне от ръката ми. "
Цариградски превод

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Прочети 1 Коринтяни 3: 11-15. За всеки християнин ще има съд.
Няма да е за да се знае дали е спасен, но да докажеш своите
дела.
Ако си бил угоден на Бог, ще получиш награда. Ако не, ще загубиш
специалните награди (тези награди не са спасението, тъй като
вече го имаш, съгласно ст.15).
Ще имаш ли награди или едва ще бъдеш спасен? _______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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СТЪПКА 3

ПОБЕДИТЕЛ
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Ако се изкушаваме, неизбежно ще съгрешим, защото сме слаби.
______ Ако съгрешим и го признаем пред Бога, той ще ни прости.
______ Имаме духовни врагове, които ни изкушават

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ

ИМА БОРБА
Библията казва, че Бог не е този, който ни изкушава (Яков 1:13).
Тогава, кои са нашите духовни врагове?
1. Яков 4: 4 ____________________________________________________
2. Gálatas 5:17 _________________________________________________
3. 1 Pedro 5:8 __________________________________________________
Как трябва да реагираме на всеки враг?
4. На света (Римляни 12: 2) ______________________________________

Всички се изкушаваме, но това не
означава, че трябва да извършим
грях. Има три истини в:
1 Коринтяни 10:13:
1. Нормално е да чувстваш
изкушение,но е възможно да
се преодолее.
2. Бог поставя граници на изкушенията; така ти можеш да
устоиш.
3. На всяко изкушение, Бог
винаги дава изход.

_____________________________________________________________
5. На греховната природа (плът) (Галатяни 5:16) ____________________
_____________________________________________________________
Разсъждавай
върху тези
истини y ги
СЪЗДАВАЙ!

6. На дявола (Яков 4: 7) __________________________________________
ИМА ПОБЕДА
7. Кой е по-голям от Сатана? (1 Йоан 4: 4) ________________________
8. Кой живее във вярващия? (1 Коринтяни 6:19) ____________________
9. Кой ни дава победа? (1 Коринтяни 15:57)

______________________

Бог, който е във вярващия, е нашия източник за да победим в тази
битка. И така, за да не изпадаме в изкушение, какво трябва да правим?
10. Псалм 119: 11 _______________________________________________
11. Матей 26:41 _________________________________________________

ДА ЗАТВЪРДИМ
Християнинът може да преодолее
изкушенията от духовните ни
врагове. Спомняш ли си скорошен случай на изкушение и преодоляването му с Божията помощ?

12. Притчи 4: 14-15 ______________________________________________

______________________________

_____________________________________________________________

______________________________

13. 2 Тимотей 2:22 _______________________________________________

______________________________

_____________________________________________________________

______________________________
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ЗА ПОПРАВЯНЕ
На кого да призная греха си това е Бог (Псалм 32: 5). Но
има случаи, когато това не е
достатъчно.
Ако с греха си съм засегнал
някой друг, трябва да го потърся и да поискам прошка и от
него. (Яков 5:16;
Матей 5: 23-24)
Апостол Йоан казва: Как мога
да бъда добре с Бог, когото не
виждам, ако греша на ближния
си, когото виждам?

ИМА ПРОШКА
14. Според 1Йоан 1: 8, има ли вярващи, които никога не съгрешават?
_____________________________________________________________
Чрез греха се нарушава общението между Бог и вярващия. Бог не е
щастлив и въпреки че го обича, той няма да слуша неговите молби
докато не признае греха си.
15. Какво трябва да направим, за да ни бъде простено? (1Йоан 1: 9)
_____________________________________________________________

КАК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПОВЯДВАНЕТО?
Изповедта не е просто да кажеш „съгреших“.
Истинската изповед изисква няколко неща:

ДА НАПРАВИШ
Тази седмица помоли Бог в
молитвата си за някой приятел,
колега или съсед, който има
нужда от среща с Исус
Христос.
Тази седмица ще се моля за:
___________________________
Сега запомни следващите 15
книги от Новия завет, припомняйки си първите 12.
1 и 2 Солунци
1 и 2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Яков
1 и 2 Петрово
1, 2 и 3 Йоан
Юда
Откровение

•

Да бъда честен.

•

Да се покая (желание да не извършвам този грях отново).

•

Да бъда конкретен (кажи на Бог в какво всъщност си съгрешил).

•

Да го направя в момента, в който осъзная, че съм съгрешил. В
противен случай съм изложен да направя по-голям грях.

•

Да го направя със смирение ( да поискам прошка от онези,
които са засегнати от моя грях).

•

Да приема прощението. Не трябва да продължаваш да се
обвиняваш за греховете, които вече си признал. Щом Бог ти е
простил, ти трябва да приемеш неговата прошка и да благодариш, че ти е простил.

16. Според 1Йоан 1:9, какво се случва, когато призная греха си?
•

__________________________________________________________

•

__________________________________________________________

РЕЗЮМЕ
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Тази седмица
прочети Йоан 15-21
(по една глава на ден).
Наизусти 1 Йоан 1: 9
„Ако изповядаме греховете си,
Той е верен и праведен да ни
прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. "
Превод от 1940
„Ако изповедаме греховете
наши, верен и праведен е да
ни прости греховете ни, и да ни
очисти от всека неправда”
Цариградски превод

Кои са нашите духовни врагове? __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Какви ресурси имаме, за да ги преодолеем? ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ако съгрешим, какво трябва да направим, за да ни бъде простено?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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СТЪПКА 4

ГОСПОДАР
НА ВСИЧКО
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Имам право да контролирам собствения си живот.
______ Ако дам контрола върху живота си на Христос, той ще отнеме
всичките ми забавления.
______ Знам как да управлявам живота си; Никой друг няма право да ме
		 направлява.

КОЙ Е МОЯТ СОБСТВЕНИК?
Едно от най-използваните обръщения към Христос е „Господ“. Въпреки че
днешният свят живее в бунт срещу Бога, един ден всяко коляно ще се
поклони пред Христос и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ.
(Фил. 2: 10-11).

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
СТРАХА
Страхуваш ли се да отдадеш
живота си изцяло на Христос?

1. Какъв е смисълът на израза: Исус Христос е Господ на живота ми?
_______________________________________________________________
2. Защо Христос заслужава да има контрол върху живота ми?
Колосяни 1:16 _________________________________________________
2 Коринтяни 5:15 5:15 __________________________________________
На кого принадлежи живота ми сега? _____________________________
МОЯТ ОТГОВОР
3. Ако Христос е мой собственик, как трябва да му отвърна според
2 Коринтяни 5:15? _____________________________________________
_______________________________________________________________
4. Прочети Галатяни 2:20. Този стих дава резюме на най-същественото за
християнския живот. Обясни следното изречение:
“Вече не живея ... Христос живее в мен” __________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Това, че съм “разпнат с Христос”, означава, че старият ми живот умря,
или остава в миналото. Сега имам нов живот в Христос със сила да преодолявам греха.
5. Как трябва да живея този нов живот в Христос? Виж втората част на
Галатяни 2:20 _________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Кой е най- добрия начин да разбера дали Христос е Господ на живота
ми? Лука 6:46 __________________________________________________
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НАИСТИНА ЛИ БОГ
ИСКА НАЙ-ДОБРОТО ЗА
МОЯ ЖИВОТ ?

Ето някои причини поради
които хората се страхуват да
се предадат на Христос.
Отбележи причините които
се отнасят за теб.
❑ Страхувам се, че Исус не
разбира моите проблеми
❑ Страхувам се,че Христос
ще ме накара да направя
нещо, което не мога да
изпълня.
❑ Страхувам се, че Христос
няма да позволи да се
оженя/омъжа за мъжа/
жената, който/която ще
ме направи щастлив/а.
❑ Страхувам се, че Бог ще
ме отдели от приятелите
ми и забавленията.
❑ Страхувам се, че няма да
мога да изпълнявам.
Сега прочети 1Петрово
5:6-7.
Имайки предвид този пасаж,
мислиш ли, че страховете ти
са основателни? Да ❑ Не ❑

ДА ИЗПИТAME
Има много неща, които сами
по себе си не са лоши, но те
могат да заемат мястото, което
трябва Христос да заеме в
нашия живот.
Oтбележи в следния списък
нещата, които пречат на делото на Христос в твоя живот:

7. Защо е толкова необходимо да предам живота си в ръцете на Христос?
•

Не мога да служа на двама шефове. Трябва да реша дали ще
служа на Бог или на света. Не мога да съм в разбирателство и с
двамата(Лука 16:13).

•

Без Христос в моя живот, аз съм роб на греха (Римляни 6:16).

•

Един ден ще трябва да се явя пред съда на Христос за да му дам
сметка (2 Коринтяни 5:10).

❑ Принадлежности ❑ Навици
❑ Приятели

❑ Работа

❑ Амбиции

❑ Навици

❑ Развлечения
❑ Моят характер
❑ Семейство
❑ Други ____________________

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Какви конкретни области ти
остават да предадеш под контрола на Христос?

КОЙ Е НАЙ-ДОБРИЯТ ЗА ДА УПРАВЛЯВА МОЯ ЖИВОТ?
          Исус     Аз
     Кой винаги иска най-доброто за живота ми?
❑
❑
Кой знае кое е най-доброто за живота ми?
❑
❑
Кой може да направи най-доброто за живота ми?
❑
❑

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРЕДАМ НА ХРИСТОС?
8. Някои области от живота ми, които трябва да предам, са:
Римляни 12: 1 _________________________________________________

____________________________

Римляни 12: 2 _________________________________________________

____________________________

Ефесяни 5: 15-16 ______________________________________________

____________________________

2 Коринтяни 9: 6-7 _____________________________________________

____________________________

ЕЖЕДНЕВНО ПРЕДАВАНЕ НА ХРИСТОС

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Деяния 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти 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.”
Превод от 1940
“Сраспех се с Христа,
и сега вече живея не аз,
но Христос живее в мене;
а това що живея сега в плът,
живея във верата на Сина
Божия,
който ме възлюби и
предаде себе си заради мене.”
Цариградски превод

Римляни 12: 1 ни увещава да дадем телата си на Христос. Тази молитва може да ти послужи като модел за твоето ежедневно предаване.
„Господи, предавам се на теб.
Вземи умът ми и мислите ми.

Вземи ми очите и това, което виждам.

Вземи ми слухът ми и това, което чувам.
Вземи устните ми и това, което казвам.
Вземи сърцето ми и моите нагласи.

Вземи ръцете ми и това, което правя.
Вземи нозете ми и техните пътища.
Вземи тялото ми, то е Твоя храм.
Изпълни ме със Светия си Дух.

Искам да ти се подчиня. Искам да изпълня Твоята воля. “
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СТЪПКА 5

ДА ЖИВЕЕШ В ДУХА
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
____ 		

Святият Дух е "сила" на Бог.

____ Святият Дух ни дава знание за греха.
____ Святият Дух живее във всички Божии чада.

ПЪРВОНАЧАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ
Като се възнасяше към Отца на небето, Исус Христос изпрати Святия
Дух (Дух на истината), за да свидетелства за него (Йоан 15:26).
1. Според Йоан 16: 8-9, каква е работата, която Святият Дух върши с
невярващите? __________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Духът прави човека да се роди отново, когато приема Христос
(Йоан 3: 3-8). Какво означава „роден отново“ за теб?

ЗА ОТКРИВАНЕ
Според 1 Коринтяни 6:11,
Кой е Светият Дух?
_________________________
_________________________
_________________________
Виж също Деяния 5: 3-4.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Вече видяхме какво прави Святия Дух в невярващите. Какво прави в
момента на приемането на Христос? Виж въпросите по-долу.
3. Според 1 Коринтяни 12: 12-13 всички бяхме ____________________от
Светия Дух да станем част от едно тяло.
Кръщението с Духа не се отнася до водното кръщение, а за това,че
Светият Дух ни прави членове на тялото на Христос, т.е. църквата, т.е.
съвкупността от истински вярващи в световен мащаб.
4. Според Ефесяни 1:13, какво се случва, когато някой чуе и повярва в
Благата вест (Евангелието) _______________________________________

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ
Ефесяни 1:14 казва, че
Святия Дух е гаранцията
(залогът) на нашето спасение.
Как тази истина те кара да
се чувстваш?
_________________________
_________________________
_________________________

_______________________________________________________________
Да си „запечатан” с Духа, означава, че новото дете на Бога е сигурно
притежание на Бог от момента, в който повярва.
5. Според 1 Коринтяни 3:16, християнинът е храм на Бога и Светият Дух
_______________________ . Това означава, че Духът живее истински и
постоянно в християнина.
РЕЗЮМЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ДУХА:

ЗА РЕАГИРАНЕ
Знаейки, че тялото ни е
храм на Божия Дух как
трябва да пазим тялото си?
Виж 1 Коринтяни 6: 18-20
_________________________

• Убеждава те, че си грешен 		

• Запечатва те завинаги

_________________________

• Прави те да се родиш отново 		

• Живее в нашето тяло

_________________________

• Кръщава за да бъдеш част от тялото на Христос
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ПОСТОЯННОТО ДЕЙСТВИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ
ДА НАПРАВИШ
Тази
седмица
сподели
с някого
твоето
свидетелство
(как си се
срещнал с
Христос).
Може да е с човека за
когото си се молил.

6. Какво обеща Христос по отношение на духовното знание според
Йоан 14:26? ___________________________________________________
_______________________________________________________________
Колко е радостно да знаем, че същия Христов Дух ни учи!
7. Въпреки че сме християни, все още сме слаби. Какво прави Светия
Дух да ни помогне, според Римляни 8: 26-27?
_______________________________________________________________
8. Римляни 8:14 казва, че Духът ръководи християнина. За да се
ръководи от Светия Дух християнинът трябва:
Ефесяни 5:18 _________________________________________________
_______________________________________________________________

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Прочети Юда 20. Какво иска
да каже: „Да се молим на Святия Дух“? Виж въпрос 8

Галатяни 5:16 __________________________________________________
_______________________________________________________________
Да бъдеш изпълнен с Духа или да ходиш в Духа означава да бъдеш
контролиран и воден от него. Това си личи от плодовете, споменати в
Галатяни 5: 22-23.

КАК ДА БЪДА ИЗПЪЛНЕН С ДУХА?
•

Осъзнавайки, че си съгрешил,
изповядай го пред Бога. Не чакай
грехът се натрупа (1 Йоан 1: 9). Освен
това е необходимо да се приеме чрез
вяра, прошката, която Бог ти предлага.

•

Представи се на Бог. Остави го да вземе контрол над живота
ти, подчинявайки се на волята му (Римляни 6:13). Виж молитвата в края на предишния урок.

•

С вяра подхождай към пълнотата на Светия Дух, т.е. повярвай,
че той те изпълва. Започни да действаш и живееш според тази
вяра.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Деяния 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти
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.”
Превод от 1940 г.
“Защото всички ние чрез
единия Дух се кръстихме
да сме в едно тело, и Юдеи
и Елини, и раби и свободни;
и всинца в един Дух се
напоихме.”
Цариградски превод

РЕЗЮМЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДУХА ВЪВ ВЯРВАЩИЯ
•

Учи вярващия

•

Застъпва се за вярващия

•

Насочва вярващия

•

Изпълва вярващия

•

Прославя Христос (Йоан 16: 13-14)
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СТЪПКА 6

БОГ МИ ГОВОРИ
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Почти цялата Библия е с божествен произход.
______ Всеки, който моли за Божията помощ, е в състояние да разбере
Библията.
______ За да извлечеш максимума от Библията, трябва да размишляваш
върху нея.

КАКВО Е БИБЛИЯТА?
1. Какво казва 2 Тимотей 3:16 за произхода на Библията?
_______________________________________________________________
Според теб какво означава “вдъхновено”?
_______________________________________________________________
Този стих казва, че „___________________ писание е Боговдъхновено“
Може ли да има грешка в него? __________________________________
2. По какво се различава Библията от останалите книги? Евреи 4:12
_______________________________________________________________
3. Обясни как Библията може да служи като меч в твоя живот (Евр.4:12)
_______________________________________________________________

ДА НАПРАВИШ
Как се справяш с четенето на
библейски задания във всеки
урок? Четеш ли по една глава
всеки ден?
Да ❑ Не ❑
Чувствал ли си по време на
четене на Библията,че силата й
е докоснала сърцето ти?
Да ❑ Не ❑
Сподели с някого какво си
научил от четенето.
Ако досега не си чел Библията
редовно, защо не започнеш
от днес?

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА БИБЛИЯТА

С Божията помощ обещавам
да чета ежедневно по една
глава от Библията.

4. Библията те храни духовно (1 Петрово 2: 2).

Дата ______________________

С какво е сравнена Библията? ___________________________________
Какво би станало с християнина, който не чете Библията?
_______________________________________________________________
5. Библията те насочва в ежедневието (Псалм 119: 105).
С какво се сравнява Библията? __________________________________
За какво ни служи светилото? __________________________________
Живеем в объркано време. Има много “учители”, църкви и приятели, които
искат да ни посъветват. Как ще разберем кой казва истината? Бог ни даде
Библията именно за това, за да освети нашите умове и така ни помага да
оценим съветите, които ни дават.

6. Библията ли е окончателният авторитет в живота ти? Прочети
Деяния 17: 10-11
Какъв обичай имаха вярващите в Берия, който си струва да
подражаваме? _________________________________________________
_______________________________________________________________
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Запомни по ред първите
14 книги на Старият завет:
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навиев
Съдии
Рут
1, 2, 3 и 4 Царе
1 и 2 Летописи

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Исус
Навин 1: 8
ни казва да
размишляваме
върху
Библията и
през деня и
през нощта,
т.е.през
цялото
време
Препоръчваме
следният начин за непрекъснатото размишление върху
Библията:

7. Библията ти помага да не грешиш (Псалм 119: 11). Какво означава
“в сърцето си съхраних твоето слово ”? ___________________
________________________________________________________________
8. Библията ти помага да израстваш. Прочети 2 Тимотей 3: 16-17.
Полезно е за:
_______________________________, _______________________________
_______________________________, _______________________________
Този, който се остави да бъде воден от Библията, ще бъде изцяло
подготвен (обучен) за всяко добро дело (ст. 17). Бъди внимателен когато
някой ти каже, че Библията не е достатъчна и те насърчава да търсиш
допълнителни неща и откровения към Библията. Библията е напълно
достатъчна, за да те напътства в християнския живот!

На едно листче хартия или
малък бележник си написвай
всеки ден по един стих от главата, която четеш . Носи го със
себе си или го залепи на видно
място в дома си (на огледалото
или хладилника) за да може
да го препрочиташ много пъти
през деня.a.  

9. Трудно ли ти е понякога да вярваш? Какъв е начинът да увеличим

Докато размишляваш върху
стиха, се запитай:

НОВ ЗАВЕТ
СТАР ЗАВЕТ
(27 книги)
(39 книги)
Животът на Христос (Четирите евангелия)
Закон (от Битие до Второзаконие)
История на Израел (от Исус Навиев до Естир) Разрастване на църквата (Деяния на апостолите)
Учение (Посланията)
Поезия (от Йов до Песен на Песните)
Пророчество (Откровение)
Пророчество (от Исая до Малакия)

На какво Бог иска да ме
научи?
Как трябва да приложа този
стих днес в живота ми?

нашата вяра, според Римляни 10:17? _____________________________
________________________________________________________________

КАКВО СЪДЪРЖА : Това е колекция от 66 книги, разделени на две части.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ СЛОВОТО
Слушай го: Посещавай църква, където говорят истинското Слово на Бог
(Откровение 1: 3)
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Деяния 15-21
(по една глава на ден).
Наизусти
2 Тимотей 3: 16-17
Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за
изобличение, за поправление,
за наставление в правдата;за
да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
Превод от 1940
Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за
научение, за обличение, за
поправление, за наставление
в правдата; за да бъде человекът Божий съвършен,приготвен за всеко добро дело.
Цариградски превод

Изучавай го: Четеш ли Библията всеки ден? Води си бележки какво си разбрал от ежедневното си четене (виж Приложение 4). Като за начало започни
с четенето на Йоан, Деяния, 1 от Йоан и Римляни.
Размишлявай върху него: Виж “ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ” в полето от ляво.
Наизустявай: Във всеки урок има стих за наизустяване.Много е важно да
правиш това, защото веднъж вече запомнен стиха, можеш да го използваш
в бъдеще.
Изпълнявай го: Прочети Яков 1:22. Обобщи със собствени думи смисъла

на този стих: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Какво направи Езра с писанията? Езра 7:10. Изброй три неща:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
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СТЪПКА 7

ОБЩУВАНЕ С БОГ
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ За да се молиш е важно да го правиш в църква и на колене.
______ Мога да се моля с вярата,че Бог ме чува и обещава да отговори.
______ Достатъчно е да се молиш само преди хранене и преди лягане.

КАКВО Е МОЛИТВАТА?
Да се молиш означава да общуваш с Бога. Това е толкова просто и естествено,
колкото да си говориш с приятел. С Бог може да се говори с пълно доверие и
върху каквато и да е тема или нужда. Молитвата е интимната ни връзка с Него.
1. Какво ни кани Бог да направим в Йеремия 33: 3? ____________________
_________________________________________________________________
Молитвата е средствотo за откровено изразяване на всичко, което таиш
в сърцето си, с приятел, който те слуша с голям интерес.
Как Бог обещава да отговори на твоята молитва? ____________________
_________________________________________________________________
Ще има ли моменти, когато Бог е твърде зает, за да чуе вика ми?
								
Да ❑ Не ❑

„Трябва да се молим
когато имаме
желание да се молим,
защото би било грях
да пропиляваме тази
добра възможност.
Трябва да се молим
и когато нямаме
желание да се молим,
защото би било опасно
да останем в това
нездравословно
състояние ”
Чарлз Х. Спърджън

2. Молитвата също така е и средство да се защитим. Какъв беше съветът,
който Исус даде на учениците си, за да не паднат в изкушения?
Матей 26:41 _____________________________________________________
3. Какви опасности трябва да се избягват в молитвата?
Mateus 6:5 _______________________________________________________
Mateus 6:7 _______________________________________________________
_________________________________________________________________
КАК ТРЯБВА ДА СЕ МОЛИМ?
4. Псалмите дават много причини да хвалим Бог. Например, в Псалм 106:1
коя е причината за да го хвалим? ___________________________________
_________________________________________________________________
5. Вместо да живееш притеснен, какво трябва да направиш? Филипяни 4:6
_________________________________________________________________
6. Според Филипяни 4: 6, колко често трябва да се молим на Бог?
_________________________________________________________________
Когато в молитва благодариш на Бог, изразяваш вярата си, че той ще
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ДА НАПРАВИШ
Запомни по ред следните
Старозаветни книги и си
припомни тези, които
научи от предния урок.
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекил
Данаил

ДА НАПРАВИШ
1 Тимотей 2: 1 ни заповядва
да се молим за всички хора.
Имаш ли списък с молитвени
нужди, който да ти напомня
за кого да се молиш?
Направи си молитвен списък
на лист или тетрадка.
Списъкът ти може да
включва следното:

• Семейство
• Приятели

отговори на твоята молба. Ето защо в стих 7 казва, че християнинът
може да изживее_____________ в сърцето си, като остави товара си в
ръцете на някой, който е напълно способен да ти помогне.
7. Как трябва да пристъпваш към Бог според Евреи 4:16?
________________________________________________________________
За обсъждане: Според теб на какво се дължи тази степен на доверие,
което можеш да имаш с Бог?
8. Какво означава да се молим "непрестанно" (1 Солунци 5:17)? _________
________________________________________________________________

• Братя във вярата

Ако трябва да се молиш непрекъснато, това означава ли, че можеш да
го правиш по всяко време и място, като например на работа, пътуване

• Служители на Бога като

и т.н.? __________________________________________________________

твоя пастир

• Управляващите в страна

________________________________________________________________

ти и областта

• Хора, които са те

Молитвата ти трябва да включва:

• Хора, които искаш да

Изповед на греховете ти, за да няма пречка в
общуването ти с Бог.

наранили

приемат Христос

• Твоите цели и личен растеж

Поклонение на Бог за това, за което е.

Искания за лични нужди и ходатайство за другите.

Благодарност за това което Бог е направил за нас? Да не бъдем
неблагодарни. Нека изразяваме своята благодарност към него.
9. Според Йоан 14:13, трябва да искаме от името на __________________
10. Какво още научаваме затова как да се молим в следващите стихове?
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Деяния 22-28
(по една глава на ден).

Псалм 66:18 ____________________________________________________
________________________________________________________________
1 Йоан 5:14-15 __________________________________________________

Наизусти Филипяни 4: 6-7

________________________________________________________________

Не се безпокойте за нищо;
но във всяко нещо, с молитва
и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който
никой ум не може да схване,
ще пази сърцата ви и
мислите ви в Христа Исуса.
Превод от 1940 г.

Матей 21:22 ____________________________________________________

За нищо недейте се грижи;
но във всеко с благодарение
казвайте прошенията си на
Бога с молитва и молене;
и мир Божий, който превъзходи всеки ум, ще съхрани
сърдцата ви и помишленията
ви в Христа Исуса.
Цариградски превод

11. Какво казва първата част от Ефесяни 3:20, с което те насърчава да се
молиш? ________________________________________________________
________________________________________________________________

БОГ ОТГОВАР Я НА МОЛИТВИТЕ
Видяхме, че Бог обещава да отговори на нашите молитви. Но,как?
Някой е казал, че Бог има три начина да отговори:
•
•
•

Понякога той казва „да“.

Понякога, за наше добро, той казва „не“.
Друг път ни казва „изчакай малко“.
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СТЪПКА 8

ЕЖЕДНЕВНО ОБЩУВАНЕ
______ Много е важно да четеш Библията и да се молиш всек ден.
______ Човек трябва да се опита да чете много глави от Библията
всеки ден.
______ Бог иска да ме преобразява ден след ден чрез Словото Си.

КАКВО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДАНОСТ?
Това е всекидневната ни среща с Бог. Трябва да е всеки ден, защото се
изисква време да се развият отношенията ни с него. Зрелостта не идва
„мигновено“,но израства ден след ден.
“„Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще
отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам. " Псалм 5: 3

Някои го наричат "тихият час", защото това е време на стоене пред Бог,
очакването да ни говори чрез Неговото Слово и след това да му отговорим
в молитва.
ВАЖНОСТТА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
Колко важно е ежедневието?

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Евреи 4:12 сравнява
Библията с "меч с две
остриета".
Понякога четенето ни
притеснява защото прониква
в живота ни, за да ни покаже
кои сме и какво трябва да
променим.
Благодарил ли си някога на
Бог за тази така необходима
черта от Свещеното Писание?

Яков 1:8 ______________________________________________________
Псалм 63:1 ____________________________________________________

ДА НАПРАВИШ

Матей 4:4 _____________________________________________________

Запомни по ред следните
Старозаветни книги,
припомняйки си на научените
преди това.

Би ли казал, че ежедневната среща с Бога е необходимост или просто
е добра идея, ако имаш свободно време?_____________________________
__________________________________________________________________

КОГА И КЪДЕ ДА ИМАШ ТВОЕТО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДАНОСТ?
Може би най-доброто време е сутринта. Това ти позволява да започнеш
деня с Бог. Нашият Господ Исус Христос и хора като Давид отделяха
специално време сутрин (Псалм 5: 3 и Марк 1:35).Това предполага,че
трябва да станеш по-рано от обикновено, но ще си струва.
Трябва да намериш спокойно място, където да прекараш това време без
никой и нищо да те прекъсва. Понякога, за да намериш това кътче,
трябва да станеш преди останалите, да затвориш вратата на стаята си
или да излезеш на двора.
Определи час и място за своето време преданост сега:
Време: _________________ Ще ставам в: ___________________________
Място: __________________________________________________________
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Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софоний
Агей
Захария
Малахия

ПЛАН ЗА ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА
Желателно е да започнеш да
четеш от Новия Завет. Чети
всеки ден от една от книгите
докато я прочетеш цялата.
Предлагаме ти да започнеш
да четеш книгите на Библията
в следния ред:
Йоан
Деяния на апостолите
1 Йоан
Римляни
Яков
Филипяни
Приложение 5 съдържа план
за четене за цяла година.
Забележка: Когато приключиш с четенето на една книга
и преди започването на друга
книга, прочети един Псалм
или глава от Притчите.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети 1 Йоан 1-5,
Псалми 1 и 5
(по една глава на ден).
Наизусти Исус Навиев 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.
Превод от 1940
Да се не отдалечи таз книга
на закона от устата ти; но нея
да преговаряш деня и нощя
за да правиш прилежно по
всичко каквото е написано в
нея, защото тогаз ще напредваш в пътя си, и тогаз ще
имаш добър успех.
Цариградски превод
Приложение 4
съдържа обобщение
на това как да имаш своето
ежедневно общуване.
Изрежи листа и го залепи
в Библията си. Ще ти служи
като ръководство, за да ти
помогне да се възползваш
максимално от ежедневната
ти среща с Бога.

КАКВО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ЕЖЕДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ С БОГ
Подготовка на сърцето ти:
С какво поведение трябва да се представиш пред Бога?
Псалм 139:23-24 ______________________________________________
Псалм 119:18 _________________________________________________
Псалм 5:3 ____________________________________________________
Евреи 4:16 ____________________________________________________
Изучаване на Божието слово
Йоан 5:39 ни казва да изучаваме подробно писанията. Това означава,
че не е достатъчно само четенето, но и изучаването на стихове с цел
откриване значението им и това, което Бог иска да ни каже.
Като начало изучавай кратки стихове (не повече от една глава). Може
би е по-добре да прочетеш един стих няколко пъти, отколкото да
прочетеш няколко глави. Така можеш да го анализираш по-добре.

			

Как да изучаваш Библията

Стих: _________________________
Ето няколко въпроса, които могат да ти помогнат да анализираш
стиха
•

Какво ми направи впечатление най-много в този стих?

•

Каква е основната идея?

•

Какви са ключовите думи? Какво имат предвид?

•

Какво означава за живота ми? Какво иска Бог да правя днес?

•

Обмисли и следните въпроси, тъй като те ще помогнат за да извлечеш по-голяма полза от стиха:
Има ли някаква заповед, на която да се подчиня?
Има ли някаквъв пример за следване?
Има ли грях, който трябва да се избягва?
Има ли някакво обещание, което да го приема и аз?

Днес си купи си една тетрадка, за да използваш твоето време с Бог.
Използвай метода от горната диаграма, когато изучаваш Библия, води си
записки в тетрадката.
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Молитва

ПРАКТИЧНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Отдели необходимото време за общението ти с Бог.
Не бързай.
2. Дай приоритет на ежедневната си среща с Бог.
Опитай се да не пропускаш срещата. Ако един ден
пропуснеш, не се обезсърчавай; но не пропускай
следващия ден.
3. Опитай се да четеш по
една глава на ден. Понякога е по-добре да прочетеш
по-малко, но да можеш да
го изучиш добре.
4. Маркирай в Библията си,
подчертавай ключови стихове за да ти е лесно да ги
намериш по-късно.
5. Опитай се да изкажеш
ключовите стиховете със
собствени думи, за да ги
разбереш по-добре.
6. Ако ти е трудно да се
концентрираш, чети и се
моли на глас или изправен.
Не чети легнал - можеш да
заспиш. Помоли, Бог да ти
помогне да се съсредоточиш.
7. В тетрадка си записвай
наученото от Библията
молитвени нужди и т.н.

Моли се, базирайки се на изучавания стих. Отговори на Бог,
коментирайки въздействието на стиха. Включи в молитвата си:
•

Изповед, когато осъзнаеш цялата нечистота в живота си.

•

Поклонение пред Бог, за това, което е (Псалмите могат да ти
помогнат да обогатиш твоето хваление).

•

Моли се за нуждите от списъка ти с молитви.

•

Благодари за това, което Бог ти е дал.

Пей на Бог
Музиката повдига духа ти и помага да се създаде атмосфера на
поклонение по време на общението ти с Бог. Пей или слушай хвалебствени хорове и химни редовно, не само по време на общението
с Бог, но и през целия ден. Ефесяни 5:19 Ако предпочиташ, може да
си подсвиркваш или тананикаш
Приложи това, което си научил на практика
Яков 1:22 ни предупреждава да бъдем „изпълнители на словото, а
не само слушатели ”. Да четеш Библията без да я прилагаш в живота
си е като да видиш лицето си в огледало и излезеш, без да изчистиш
петната от лицето си, които си видял в огледалото. Няма смисъл да
четеш Библията, ако не желаеш да се подчиниш на това, което тя
казва.
Размишлявай и запомняй
Препиши прочетения стих на листче или тетрадка за да можеш да
размишляваш върху него през деня. Опитай се да го запомниш. По
този начин Бог ще ти помогне да устоиш на греха.

ПРЕГЛЕД: ОПРОСТЕН ПЛАН ЗА ОБЩЕНИЕТО ТИ С БОГ
4. Пей на Бог:

1. Подготви сърцето си:

Пей хвалебствени песни, които ще
повдигнат духа ти и ще ти помогнат да
хвалиш Бог.

Изпитай себе си
Изповядай греха си
Моли се за разбиране

5. Прилагай наученото:

2. Изучавай Библията, като си отбелязваш:

Какво мога да направя днес, за да го
приложа на практика наученото в живота
ми?

Какво те впечатли най-много?
Каква е основната идея?
Кои са ключовите думи и тяхното значение?
Какво означава стиха за живота ти?

6. Размишлявай и запомняй:

3. Моли се на Бог:

• Моли се базирайки се на изучавания стих, обсъж•
•
•
•

дайки го с Бог.
Изповядай греха си пред Бог.
Хвали и почитай Бог заради това, което е.
Моли се на Бог, използвайки списъка си с нужди.
Благодари на Бог за стореното.
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От прочетената глава избери стих върху
който да размишляваш и го наизусти.
Напиши го в тетрадка или върху лист
хартия, и го носи със себе си през деня.

СТЪПКА 9

МОЯТА ЦЪРКВА
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Църквата е материална сграда.
______ Църквата е общността на всички вярващи.
______ Мога да спра да се събирам с вярващи, щом продължавам да чета
Библията у дома и слушам християнски радио или телевизионни
		 предавания.

КАКВО Е ЦЪРКВАТА?

ДА НАПРАВИШ

Господ Исус Христос каза в Матей 16:18: "... ще построя църквата си ..."
Христос говори в бъдеще (аз ще построя) и говори за църквата като за
своя (моята църква). Тази църква, която Христос щеше да построи, вече
съществува и продължава да се разраства. Църквата е видимата проява
на Христос пред света днес.

За да задълбочиш общението си с братята от твоята
църква, покани тази седмица
някой от тях в дома си.

В известен смисъл църквата е универсална, но има и местно проявление (Матей 16:18; Деяния 13: 1).
УНИВЕРСАЛНАТА ЦЪРКВА
Вселенската църква е свръхестественият организъм, на който Христос е глава, и е съставена от всички хора, които са се родили отново
от Петдесетница до възкресението на Църквата.
1. С какво се сравнява църквата? 1 Кор 12:27 ______________________
______________________________________________________________
2. Кой съставя това тяло (църквата)? Църквата е съставена от всички
вярващи в Исус Христос, които са били новородени от Божият Дух.
(1 Кор.12: 13)
3. Какво е дал Бог на членовете на църквата? Римляни 12: 4-8
______________________________________________________________
4. Кой е главата на църквата? Ефесяни 4:15 _______________________
5. Според Ефесяни 1:12, защо съществува църквата? _______________
______________________________________________________________
6. Qual é a missão da igreja?

Mateus 28:18-20 ______________________

______________________________________________________________
МЕСТНАТА ЦЪРКВА
Местната църква е група от хора, родени отново, кръстени и организирани да прославят Бога, да се изграждат взаимно и да провъзгласяват
Евангелието.
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ДА ОТКРИЕМ
Бог е дал на всеки вярващ
духовен дар. Ефесяни 4:11,
Римляни 12, и 1 Коринтяни 12
говорят за тези дарове.
Например, някои от споменатите дарове са:
Служение
Учение
Увещание
Даване
Евангелизиране
Вяра
Мъдрост
Да си пастир
Показване на милост
Лидерство (управление)
Знаеш ли кои са твоите дарове? Ако отговорът ти е НЕ,
тогава използвай молитвата,
служи в църквата и помоли
братята да ти кажат какво
умение виждат в теб.

ЗА РАЗСЪЖДЕНИЕ

7. Прочети Евреи 10: 24-25. Какво означава фразата „да се поощряваме

Направи списък на извиненията, които някои братя винаги
намират, за да не посещават
църквата.

към любов и към добри дела ”? __________________________________

___________________________

Да ❑ Не ❑ Защо? ____________________________________________

___________________________
___________________________
___________________________

Каква е истинската причина
поради която някои братя не
ходят на църква? Евреи 10:25
___________________________
___________________________
___________________________

_______________________________________________________________
Библията учи ли, че вярващият трябва да е част от местна църква?
_______________________________________________________________
8. Какви други неща вършеха вярващите заедно в Йерусалимската
църква? Деяния 2:42 ___________________________________________
_______________________________________________________________
9. Като член на църквата трябва да помагаш. По какъв начин можеш да
помагаш в църквата?
Галатяни 6:2, __________________________________________________
Галатяни 6:10 __________________________________________________
1 Петър 4:10 __________________________________________________

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Направи списък на лидерите на
твоята църква и се моли всеки
ден тази седмица за всеки един
от тях.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Римляни 1 - 4
(прочети всяка глава в два
поредни дни, за да я разбереш
по-добре).
Наизусти Евреи 10: 24-25
И нека се грижим един за друг,
тъй щото да се поощряваме
към любов и добри дела, като
не преставаме да се събираме
заедно, както някои имат
обичай да престават, а да
увещаваме един друг, и толкова
повече, колкото виждате, че
денят наближава.
Превод от 1940 г.
И да се грижим един за друг,
да се поощряваме на любов
и на добри дела;
да не оставяме събирането си
както имат обичай некои си,
но да се подканяме един друг;
и толко повече колкото виждате
че денът наближава.
Цариградски превод

2 Коринтяни 9:7 ________________________________________________

В 1 Тимотей 3: 1-7 и Тит 1: 5-9 Библията излага изисквания за
водачите, които управляват църквата. Прочетете тези стихове.
Дори и все още да не планирате да бъдете лидер, всеки християнин трябва да се стреми да притежава характеристиките,
споменати в тези стихове.
10. Тъй като лидерите са назначени от Господ, какво трябва да бъде
правилното отношение към тях?
1 Солунци 5:12-13 ______________________________________________
_______________________________________________________________
Евреи 13:17 ___________________________________________________
_______________________________________________________________
11. Каква е една от отговорностите на църквата към нейните членове,
според Галатяни 6: 1-2? _________________________________________
_______________________________________________________________
12. Когато се коригира отклонен брат, с какво отношение трябва да се
прави? ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Църквата, като семейство, е отговорна да се грижи за благосъстоянието на своите членове. Има моменти, в които дисциплината е
необходима за запазване свидетелството и чистотата на църквата.
Това е начин на показване на любов и загриженост към членовете на
църквата. Дисциплината е едно от нещата, които Бог използва „за да
ни стимулира да обичаме и да вършим добри дела ”.
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СТЪПКА 10

ДА СВИДЕТЕЛСТВАМ
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Важно е да се евангелизират другите, защото повечето отиват в ада.
______ Мога успешно да евангелизирам семейството и приятелите си.
______ За да споделя моята вяра, е по-добре да изчакам да завърша някакъв
курс

Една от привилегиите на вярващия е да свидетелства за вярата си в
Христа.Да свидетелстваш или да евангелизираш означава да споделиш
с друг човек Божият план на спасението, за да може този човек да
приеме Христос.

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Защо Павел не се срамуваше
от благовестието Христово?

Както видяхме в първия урок, човечеството е в капана на натрупания
грях. „Няма праведник, дори и един ..... всички съгрешиха и са лишени от
Божията слава. " (Римляни 3:10, 23)

__________________________

1. Матей 7: 13-14 говори за две врати, представляващи две различни
дестинации в живота. Според този стих каква съдба очаква повечето
хора? _________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Какво казва Йоан 3:18 за тези, които не са се доверили на Христос?
_______________________________________________________________
3. За разлика от тях, този който вярва, не е осъден и е _______________
____________________________________________. (2 Коринтяни 5:17).
4. Като нов човек в Христос, Бог ти даде мисия наричайки те посланик.
Като посланик, коя е мисията, която Бог ти е дал, според

Срамуваш ли се да говориш
с другите за Христос?
Прочети Римляни 1:16

__________________________
__________________________

ЗА ЗАПИСВАНЕ
С кои хора се
чувстваш
длъжен да
споделиш
Евангелието?
Напиши
имената им
по-долу:
Роднини:
__________________________
__________________________

2 Коринтяни 5:20? ______________________________________________

__________________________

_______________________________________________________________

__________________________

_______________________________________________________________

__________________________

5. Прочети Матей 5: 14-16. Освен че си посланик, Христос те призовава
________________________________________________________ (ст.14).
6. Какво означава за теб да казваш, че сме „светлина на света“?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Обратно, какво означава да поставите светлината под шиника? ст.15
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Приятели и колеги:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Моли се редовно за тях и им
кажи за Христос.

ЗА ЗАПОМНЯНЕ
Чувстваш ли се несигурен,
защото не знаеш какво да кажеш на тези, които искаш да
евангелизираш? Това чувствто
е много често срещано. За да
си сигурен:
1.

Проучи "плана за спасение” в Приложение № 6.

2.

Изрежи приложението,
което съдържа плана
за спасение и го залепи
върху Библията си.

3.

Научи този план наизуст,
включително библейските
стихове

ДА НАПРАВИШ
Кога можеш да започнеш да
свидетелстваш?
Тази седмица сподели плана
за спасение с човек отбелязан в списъка ти. Не чакай да
мине време! Ако не можеш
да запомниш плана, можеш да
ползваш Йоан 3:16.
Ако искаш да знаеш как да
дадеш своето свидетелство
ефективно, Приложение 6
съдържа някои практически
съвети, които да ти помогнат
да споделиш с другите какво
направи Христос в живота ти.

8. Колко ярка е твоята светлина? Разбирайки, че ти си светлината на
света, маркирай с „Х“ това, което най-добре описва живота ти.
❑ Обичам да говоря за Христос, защото той ме
промени.
❑ Понякога блестя, но понякога светлината ми е
покрита или непрозрачна.
❑ Не знам как да свидетелствам за Христос.
❑ Донякъде ме е срам да говоря за Христос.
❑ Досега светлината ми светеше много малко
9. Матей 28: 19-20 съдържа онова, което наричаме
„великото поръчение“. Какво ни заповяда Христос
да правим в това поръчение?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

КАК ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ: ПРАКТИЧНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Позволи на Христос да промени живота ти. Не забравяй, че думите
ти няма да струват нищо, ако поведението ти не ги потвърждава.
Матей 5:16
2. Използвай Библията. Това е Божието Слово. То е мощна сила, която изяснява съмненията в ума на грешника. Евреи 4:12
3. Довери се на Светия Дух, за да ти помогне да свидетелстваш.
Той убеждава грешния свят, подготвяйки ги да слушат, когато им
представяш плана за спасение (Йоан 16: 8). Не можеш да насилиш
никого. Сам Бог ще свърши необходимото в човека.
4. Моли се постоянно за приятелите си, които все още не са приели
Христос. Потърси възможности за споделяне с тях.
5. Гледай на непокаяния със състрадание, разбирайки, че той живее
кат роб на греха. Неспасеният не е твой враг, но е жертва на врага
(Сатана).
6. Свидетелствай със смирение (1 Петрово 3:15). Разбери, че ако не
е била Божията благодат, ти също би могъл да си в същото състояние.
7. Бъди учтив. Старай се невярващият да почувства, че имаш желание да му помогнеш; не го осъждай.
8. Бъди естествен. Най-добрите контакти, които имаш, са семейството ти и приятелите ти. Не се страхувай да споделиш с тях. Възползвай се от тази възможност.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Римляни 5-8
(Чети всяка глава дни подред,
за да я разбереш по-добре).

9. Вземи добри брошури и започни да ги раздаваш. Попитай пастора
си как можеш да се снабдиш с тях.
10. Бъди смел. Дори ако не всички приемат свидетелството ти, не
забравяй, че ти си носител на добрата новина, която носи вечен
живот (Римляни 1:16). Също така, повечето хора са по-отворени,
отколкото изглежда. Вземи добри брошури и започни да ги раздаваш. Попитай пастора си как можеш да се снабдиш с тях.
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СТЪПКА 11

НАРЕДБИТЕ
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
______ Трябва да се кръстя, за да отида в небето.
______ Кръщението и Господната трапеза ми помагат да бъда по-свят.
______ Елементите на Господната трапеза символизират кръвта и
тялото Христово.

ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ
1. Преди да се възкачи при Отца на небето, Исус заповяда на апостолите да направят ученици от всички народи. Според Матей 28: 19-20,
когато някой стане ученик на Христос, коя е първата стъпка, която
трябва да се направи?
______________________________________________________________
Водното кръщение не е по избор, но е заповед, която трябва да
се спазва от всеки вярващ.
2. Водното кръщение не е изискване да бъдеш спасен, а резултатът от
това, че вече си спасен. В случая с филипийския началник на затворник, какво е единственото изискване за спасение? Деяния 16: 30-31
______________________________________________________________
Как свидетелстваха за вярата си началника и членовете на неговото
семейство? Деяния 16:33
______________________________________________________________
Стих 33 показва, че цялото семейство е повярвало, а не само началника. Първо за да бъдат спасени, те повярваха, и след това се
кръстиха, за да свидетелстват за своята вяра.
Чрез водното кръщение свидетелстваме публично, че вече сме
спасени.

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ
Прочети Римляни 6: 1-4. На
пръв поглед, този стих
изглежда говори за водно
кръщение. Но тук думата
"кръщение", говори за нашата идентификация с Христос.
Приемайки Христос, ние се
идентифицираме с него в
смъртта му, неговото
погребение и възкресение.
Така, че в Христос ние сме
нови хора.
Кръщаването във вода
символизира промяната,
която се случва по времето
на нашето спасение.
Потапянето във водата
символизира нашата
идентификация с Христос
в неговата смърт и погребение. Вдигането от водата
символизира нашето
възкресение към нов живот.

3. Според Деяния 2:41, след като чуха учението (евангелието), бяха
_____________________________________ и се присъединиха към
църквата три хиляди души за един ден.
Водното кръщение беше неговият начин да се идентифицира
с църквата в Йерусалим, да участва в техните дейности, като
проповядването, общуването, трапезата и молитвата (ст. 42).
По същия начин, когато сме кръстени, ние публично се
идентифицираме с местната църква.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ако вече си приел Христос,
кръсти ли се във вода?
Да ❑

Някои имат погрешни схващания за кръщението.
Ето защо е важно да се знае, че:
1. Водното кръщение не ни спасява.
2. Нито е стъпка към спасението, а по-скоро публично
свидетелство че сме спасени.
3. Водното кръщението не ни прави по-святи, но е мотива да
живеем в святост.
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Не ❑

Ако не си го
направил все
още, поговори
днес с пастора
на църквата ти, за да
определи дата за твоето
водно кръщение.

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ
Прочети Евреи 10: 10-12.
Колко пъти е предложил
Христос тялото си в жертва
за греховете?
„________________ завинаги“

Помисли внимателно върху
последствията от този пасаж
за тези, които казват, че
хлябът и чашата буквално са
тялото и кръвта на Христос.
Повтаря ли се неговата
жертва седмица след седмица?

ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА
Господната трапеза е установена от Господ Исус Христос в нощта, в
която е бил предаден в знак на обвързване с новия завет. Тя е свята и
специална, но не е някакво тайнство или нещо магическо.
4. Моля, прочети 1 Коринтяни 11: 23-26. Според стих 26:
Какво обявяваме? ____________________________________________
До кога? _____________________________________________________
5. Какво означава правете това „в мое възпоменание“? с. 24-25
_____________________________________________________________
Този пасаж ни учи на значението на Господната вечеря. Тя е
напомняне за делото на Христос, за неговата жертва на кръста
за нас и второто му идване.
6. Според стихове 24 и 25, какво символизират хлябът и чашата?
Хлябът _____________________________________________________
Чашата _____________________________________________________
7. Сега прочети 1 Коринтяни 11: 27-31. Стих 28 казва, че преди участието във вечерята, всеки трябва да изпита себе си. За теб, какво
означава това действие?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. 1 Коринтяни 10: 16-17 подчертава друг аспект на Господната вечеря,
който е общението. Това е общението с Христос и с нашите братя
във вярата. Какво е да имаш общение?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ДА ПОРАСНЕ
Прочети Яков 1-5;
Псалм 19 и Псалм 27
(по една глава на ден).
Наизусти Матей 28:19
Идете, прочее, научете
всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и
Сина и Светия Дух Превод
от 1940 г.
Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте
ги в името на Отца и Сина и
Светаго Дух;
Цариградски превод

Някои имат погрешни представи за Господната вечеря,
затова е важно да знаем, че:
1. Господната трапеза не е тайнство или нещо магическо.
2. Не ни прави по-свети, въпреки че ни мотивира към святост.
3. Чашата с вино не се превръща в кръв, нито хлябът в тялото
на Христос, но го символизират. Господната трапеза е за
напомняне за жертвата на Христос, докато той дойде.
4. Това е акт на послушание и момент на общение с Христос и
с нашите братя по вяра.
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СТЪПКА 12

СЕМЕЙСТВОТО
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)

_____ Основната отговорност на съпруга е да обича жена си.
_____ Уважаващото поведение на съпругата може да спечели
съпруга за Христос.
_____ Дори родителите да не са вярващи, човек винаги трябва да
ги уважава.

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Християнският дом е център на взаимна подкрепа, защита и назидание. В
дома се задоволяват както материалните нужди така и се учат децата на
знания, за да се изправят срещу живота. От друга страна, ако Христос не
царува в дома,той се превръща от убежище, в бойно поле и безсилие.
Божият план за семейството в Битие
„Не е добре човекът да е сам; Ще му създам подходящ помощник”
Битие 2:18
•

Бог създаде Ева като съпруга на Адам. Така че идеята за създаването
на дома дойде от самия Бог.

•

Съпругата е описана като „подходяща помощ“. И съпругата, и съпругът
се допълват взаимно. Заедно те са по-добри, отколкото разделени.

„Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към
жена си, и те ще бъдат една плът. А двамата, човекът и жена му бяха
голи, и те не се срамуваха” Битие 2: 24-25
•

Трябва да станете независими от родителите, за да създадете отделно
свой собствен дом. Само по този начин може да се научите да зависите
един от друг.

•

„Една плът“ или „едно същество“ предполага живот в съюз, а не в конкуренция, като най-добри приятели, споделящи интимните си мисли.

•

Сексът в брака не е причина за срам, по-скоро е подаръкът от Бог за
доброто на двойката. Децата, които ще дойдат са Божието благословение.

ТВОЯТА ОТГОВОРНОСТ В ДОМА
1. Какви заповеди Бог дава на съпрузите в следващите пасажи?
Ефесяни 5:25 ___________________________________________________
Колосяни 3:19 __________________________________________________

Библията говори за подчинение на съпругата към съпруга
си. Мислиш ли че това дава
правото на мъжа да бъде
насилник? Защо?

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ
Има много неща, които могат
заплашват семейното ви гнездо. Изброй някои от тях:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

ДА НАПРАВИШ
Една от заплахите за семейната единица е малко време,
което отделяме за да бъдем с
нашето семейство. Въпреки че
ги обичаме, много пъти не им
показваме нашата любов.
Какво ще направиш тази
седмица за да покажеш своята
любов към твоя/та съпруг/а,
деца, родители или братя и
сестри?
___________________________
___________________________
___________________________

1 Петър 3:7 ____________________________________________________

___________________________

Съпруже, смяташ ли, че се съобразяваш с това? Ако не, в кои области
трябва да се промениш? Каква любов имаше Христос към своята
църква? Тази любов е моделът, който трябва да следваш в отношенията си със съпругата си.

___________________________
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___________________________
___________________________
___________________________

ЗА ИЗУЧАВАНЕ
Любовта е от първостепенно
значение в християнския дом.
В 1 Коринтяни 13: 4-7, Павел
описва истинската любов.
Запиши на отделен лист
характеристики на любовта
според тези стихове; или подчертай в Библията си думите,
които са привлекли вниманието
ти.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Филипяни 1-4;
Псалми 37, 51 и 139
(по една глава на ден).

2. Какви заповеди Бог дава на съпругите?
Ефесяни 5:33 _________________________________________________
1 Петър3:1-2 _________________________________________________
3. Какво изисква Бог от бащите и майките в Ефесяни 6: 4? (какво не
трябва да правят) _____________________________________________
______________________________________________________________
Например, какво правят родителите, за да обезсърчат или дразнят
децата си? ___________________________________________________
______________________________________________________________
(какво трябва да правят) _______________________________________
______________________________________________________________
4. Според Второзаконие 6: 6-7, в какви ситуации и места трябва учиш

Наизусти Филипяни 2: 3-4

децата си? ___________________________________________________

Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със
смиреномъдрие нека всеки
счита другия по-горен от себе
си. Не гледайте всеки само за
своето, но всеки и за чуждото.
Превод от 1940 г.

______________________________________________________________

Да не правите нищо от съперничество или от тщеславие,
но по смиреномъдрие всеки
един да има другиго по-горен
от себе си. Не гледайте всеки
само за себе си, но всеки и за
другите. Цариградски превод

Споделяй със семейството си това, което научаваш по време на
общуването с Бог. Четете заедно Библията и се молете заедно за
вашите нужди.
5. Какво Бог заповядва на децата в Ефесяни 6: 1-2? _________________
______________________________________________________________
6. Има някои правила, които насърчават хармонията в дома. Прилагат
се за съпругът, съпругата и децата. Кои са те?
Ефесяни 5:21 _________________________________________________
Филипяни 2:3-4 _______________________________________________
СПЕЦИАЛНИ СИТУАЦИИ

Ако семейството ти не е християнско.

Ако живееш в свободна връзка(без брак).

• Обичай ги. Важно е да не презираш непокаялите си близки. Те грешат, защото все още не
знаят за Христос. И ти си живял така. Помни,
че Христос умря за нас, когато все още бяхме
грешници. (Рим.5: 8). Покажи им любовта си
към тях с дела.

Въпреки че е обичайно в нашата общност да има
двойки, живеещи без сключен брак, Библията
нарича това блудство. Ти и съпругът/та ти имате
ли законна връзка като двойка? Ако не, трябва да
оправиш ситуацията си възможно най-бързо.
Потърси съвет от пастора си.

•

Ако не си семеен/йна.

Спечели ги за Христос чрез доброто си
свидетелство. 1 Петър 3: 1-2 увещава жените
да печелят своите непокаяли се съпрузи чрез
поведението си в страх и чистота.

Предизвикателството за несемейния е да запази
стандартите си високо, избягвайки всякакви
сексуални отношения преди брака. Бъди чист за
бъдещата си съпруга или съпруг. Бог иска най-доброто за теб.

Въпреки че тези думи са адресирани към
жените, те са приложими за всеки християнин, който има непокаяли се роднини. Свидетелството, което ти даваш е жизненоважно
за преобразуването на семейство. Вместо да
ги критикуваш и притискаш, демонстрирай
вярата си чрез делата си (Матей 5:16).

Ако не си се запазил чист, признай греха си пред
Бог и го помоли да ти помогне да живееш в святост Може би, ситуацията ти изисква да потърсиш
съвет от зрял християнин или пастора си.
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СТЪПКА 13

СЛЕДВАЙКИ ИСУС
Напиши ИСТИНА (И) или ЛЪЖА (Л)
_____ Християнинът силно влияе върху собственото си духовно израстване.
_____ Общуването с тялото на Христос не е важно.
_____ Възможно е да се наслаждаваш на непрекъснато общение с Бог.

ЧЕСТИТО
Поздравления за стигането до края на курса НОВ ЖИВОТ В ХРИСТА. Съветваме те да продължиш
обучението с Части 2 и 3. Разглеждайки рисунката отгоре, помисли върху следните въпроси:
Искаш ли да достигнеш целта да бъдеш ученик на Христос? 			

Да ❑ Не ❑

помогна ли ти в израстването тази част на курса НОВ ЖИВОТ В ХРИСТА?

Да ❑ Не ❑

Смяташ ли, че завършвайки това курс, вече си израстнал духовно 			

Да ❑ Не ❑

Да бъдеш ученик на Исус не е достатъчно само завършването на курс като този. По-скоро ученичеството е като състезанието бягане на дълги разстояния, а не само сто метра. То е за всеки ден,
тоест нов начин на живот, с нови правила различни от тези на стария живот
ОСНОВНИ НАВИЦИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА НОВИЯ СИ ЖИВОТ
В предишните уроци си
направил значителни стъпки
за установяване твърдото
ходене с Христос.

______________

Определи основните навици на християнският живот, съответстващи на
следните рисунки.

______________

______________

Тези навици са много важни за твоя растеж.
Не преставай да ги практикуваш.
Важно е да подредиш живота си, като отделяш време за
това, което е наистина важно, пред това, което е по-малко
важно. Това се нарича определяне на приоритети.
Основните навици представени от тези рисунки трябва да
бъдат приоритети в ежедневието ти, тоест дейности, които
имат предимство пред останалите.

_______________

_______________

Исус говори за три неща, които трябва да характеризират живота на християнина. Посвещение на:
• Исус Христос
• Другите християни
• Делото на Христос в света.
1. Какви отношения иска Исус да има с теб?
Йоан 17:3 _________________________________

Йоан 17:13 ____________________________________

2. Йоан 17:11 описва връзката, която Исус иска християните да имат помежду си. Исус помоли Отца си
да пази и защитава вярващите, така че ___________________________________, като Христос и Отец.
3. Йоан 17:23 ... че са съвършени в ___________________, така че светът _______________________ че
Христос дойде от небето, за да обича света. Така че любовта и единството между християните е силно
свидетелство на света за Божията любов. Удостоверява нашето съобщение. Виж също
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САМОАНАЛИЗ

ХОДЕНЕ ПО ВЯРА

Използваш ли плана за предано
време, представен в урок 8?

4. Павел казва, че живеем чрез вяра, а не с виждане. (2 Кор. 5: 7) Как се

Да ❑ Не ❑
Ежедневно по кое време можеш да бъдеш сам с Христос?
___________________________
Продължи да четеш Библията с
помощта на плана на урок 8.
Как ще развиеш отношенията
си с други християни?
___________________________
___________________________
___________________________
Как ще демонстрираш пред
света че Христос живее в теб?
___________________________
___________________________
___________________________

описва вярата в Евреи 11: 1? ____________________________________
_______________________________________________________________
5. Евреи 11: 6 казва, че без вяра е невъзможно да се угоди на Бога. Който
иска да се приближи до Бог трябва да повярва на две неща, кои са те?
• _____________________________________________________________
• _____________________________________________________________
6. Помисли за момент върху смисъла да живееш чрез вяра и размишлявай върху това, което показва диаграмата по-долу за вярата.
Вярата не е просто сляпа надежда, а по-скоро сигурност, че
Бог е верен и че Той ще изпълни всичко това, което е казал. Да
имаш вяра в Бог, означава да спреш да се надяваш на своите
собствени “ресурси”, за да почиваш на Божиите. Ходенето чрез
вяра е ежедневното приложение на това, което Господ те учи.
Ето защо е толкова важно да поддържаш и запазиш интимното
си общение с него.

7. Как Исус описва отношенията със своите си в Йоан 15: 4-5?
_______________________________________________________________

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Има два вида плод. Йоан 15:16
Какви са тези плодове, според
Галатяни 5: 22-23 и Матей 28:
18-20?
___________________________
___________________________
___________________________

_______________________________________________________________
Връзката ни с Христос се сравнява с лозата, Христос е лозата, а ние
пръчките.
8. Защо е жизненоважно да поддържаме тази връзка с Христос? ______
_______________________________________________________________
9. Какво мислиш, че Исус има предвид под израза „пребъдвайте в мен“
(ст.4)? ________________________________________________________
_______________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
1 Солунци 1-5
и 2 Солунци 1-3
(по една глава на ден).
Наизусти Притчи 3: 5-6
Уповавай на Господа от все
сърце, И не се облягай на своя
разум. Във всичките си пътища
признавай Него,И Той ще
оправя пътеките ти.
Превод от 1940 г.
Уповай на Господа от всичкото
си сърдце, И не се облягай на
своя разум. Въ всичките си
пътища познавай него; И той
ще оправя стъпките ти.
Цариградски превод

10. Според Йоан 15:10, как можеш да останеш в неговата любов?
_______________________________________________________________
ОБЕЩАНИЕ
11. Какво е нужно за да бъдеш ученик на Христос? Лука 9:23 ___________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Готов ли си да се отречеш от собствените си желания и да следваш
Божията воля с радост в ежедневието си? Да ❑ Не ❑
Продължавай с навиците, които си придобил, като ревностно следиш
за интимната ти връзка с Бог. Прилагай на практика това, което Господ ти показва всеки ден.
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Стъпка 4

Стъпка 3

Стъпка 2

Стъпка 1

Защото по благодат сте спасени чрез верата; и това не
е от нас; Божий дар е: не от дела, за да се не похвали
никой. Цариградски превод

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от
сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не
похвали никой. Превод от 1940 г.

Ефесяни 2:8-9

Моите овци слушат моя глас, и аз ги познавам, и те
идат след мене, И аз им давам живот вечен; и нема да
загинат във веки, и никой нема да ги грабне от
ръката ми. Цариградски превод

Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те
Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога
няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката
Ми. Превод от 1940 г.

Йоан 10:27-28

Ако изповедваме греховете наши, верен и праведен е да
ни прости греховете ни, и да ни очисти от всека
неправда. Цариградски превод

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да
ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
Превод 1940 г.

1 Йоан 1:9

Сраспех се с Христа, и сега вече живея не аз, но
Христос живее в мене; а това що живея сега в плът,
живея във верата на Сина Божия, който ме възлюби и
предаде себе си заради мене. Цариградски превод

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.
Превод от 1940 г.

Галатяни 2:20

Стъпка 8

Стъпка 7

Стъпка 5

Защото всички ние чрез единия Дух се кръстихме
да сме в едно тело, и Юдеи и Елини, и раби и свободни;
и всинца в един Дух се напоихме. Цариградски превод

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. Превод от 1940 г.

1 Коринт. 12:13

Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за
научение, за обличение, за поправление, за наставление
в правдата; Цариградски превод

Стъпка 6

Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за
поука, за изобличение, за поправление, за наставление в
правдата; Превод от 1940 г.

2 Тимотей 3:16-17

За нищо недейте се грижи; но във всеко с благодарение
казвайте прошенията си на Бога с молитва и молене; и
мир Божий, който превъзходи
всеки ум, ще съхрани сърдцата ви и помишленията ви в
Христа Исуса. Цариградски превод

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с
молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с
благодарение; и Божият мир, който никой ум не може
да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в
Христа Исуса. Превод от 1940 г.

Филипяни 4:6-7

Да се не отдалечи таз книга на закона от устата ти;
но нея да преговаряш деня и нощя за да правиш
прилежно по всичко каквото е написано в нея, защото
тогаз ще напредваш в пътя си, и тогаз ще имаш добър
успех. Цариградски превод

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. Превод от 1940 г.

Исус Навин 1:8
Стъпка 13

Стъпка 12

Стъпка 11

Стъпка 9

И да се грижим един за друг, да се поощряваме на любов
и на добри дела; да не оставяме събирането си както
имат обичай некои си, но да се подканяме един друг; и
толко повече колкото виждате че денът наближава.
Цариградски превод

И нека се грижим един за друг, тъй щото да се
поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме
да се събираме заедно, както някои имат обичай да
престават, а да увещаваме един друг, и толкова колкото
виждате, че денят наближава. Превод 1940г.

Евреи 10:24-25

Идете прочее научете всичките народи, и
кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светаго
Дух Цариградски превод

Идете, прочее, научете всичките народи, и
кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух
Превод от 1940 г.

Матей 28:19

Да не правите нищо от съперничество или от тщеславие,
но по смиреномъдрие всеки един да има другиго по-горен
от себе си. Не гледайте всеки само за себе си, но всеки и
за другите. Цариградски превод

Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но
със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от
себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за
чуждото. Превод от 1940 г.

Филипяни 2:3-4

Уповай на Господа от всичкото си сърдце, И не се
облягай на своя разум. Въ всичките си пътища познавай
него; И той ще оправя стъпките ти. Цариградски превод

Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на
своя разум. Във всичките си пътища признавай
Него, И Той ще оправя пътеките ти. Превод от 1940 г.

Притчи 3:5-6

Приложение 1 Изрежи по линиите. Наизусти тези стихове.

Адаптиран от „Победа над тъмнината“ от Нийл Т. Андерсън

Аз съм ново създание. 2 Коринтяни 5:17
Аз съм син на Бог. Йоан 1:12; Римляни 8: 14-15; Галатяни 3:26; 4: 6
Изкупен съм и са ми простени всичките грехове. Колосяни 1:14
Завинаги съм свободен от осъждане. Римляни 8: 1
Избавен съм от силата на греха. Римляни 6: 1-6
Имам право да влизам без срам пред престола на Бог да
намеря милостта му във време на нужда. Евреи 4:16
Аз съм праведен в Христос, напълно простен. Римляни 5: 1
Аз съм слуга на справедливостта. Римляни 6:18
Аз съм светец. Ефесяни 1: 1; 1 Коринтяни 1: 2; Филипяни 1: 1
Аз съм солта на земята. Матей 5:13
Аз съм светлината на света, носител на истината. Матей 5:14
Аз съм приятел на Христос. Йоан 15:15
Аз съм избран от Христос да дам плода Му. Йоан 15:16
Аз съм направен слуга или роб на Бога. Римляни 6:22; Ефесяни 3: 1; 4: 1
Аз съм храм, обитавам Светия Дух. 1 Коринтяни 3:16; 06:19
Купен съм с цена и затова принадлежа на Бог. не съм
моя собственик. Аз живея за Христос. 2 Коринтяни 6: 19-20; 5: 14-15
Аз съм член на тялото на Христос. 1 Коринтяни 12:27; Ефесяни 5:30
Примирен съм с Бог и съм служител на примирението. 2 Коринтяни 5: 18-19
Разпнат съм с Христос и вече не живея; Христос живее в мен. Галатяни 2:20
Бях избран в Христос преди основата на света да бъда свят и без
място пред него. Ефесяни 1: 4
Аз съм Божий наследник, защото съм негов син. Галатяни 4: 6-7
Аз съм Божията изработка, родена отново в Христос, за да върша своята работа.
Ефесяни 2:10
Аз съм свят и справедлив. Ефесяни 4:24
Аз съм гражданин на небето. Филипяни 3:20; Ефесяни 2: 6
Аз съм поклонник в този свят, в който живея временно. 1 Петър 2:11
Аз съм дете на светлината, а не на тъмнината 1 Солунци 5: 5
Аз бях спасен от господството на Сатана и пренесен в царството на Христос
Колосяни. 01:13
Аз съм враг на дявола. 1 Петрово 5: 8
Аз съм роден от Бог и дяволът няма власт да ме докосва. 1 Йоан 5:18
Самият Христос живее в мен. Колосяни 1:27
Аз съм избран от Бог, свят и обичан. Колосяни 3:12; 1 Солунци 1: 4
Получих много големи и ценни обещания от Бога. 2 Петър 1: 4
Ще бъда като Христос, когато се върне. 1 Йоан 3: 1-2
По Божията благодат аз съм това, което съм.

КОЙ СЪМ В ХРИСТА?

признатите греховете. Ако Бог ми е простил, трябва да бъда уверен в прошката му и да благодаря
за това.

• Не трябва да продължавам да се обвинявам за

от тези хора които са засегнати от моя грях).

• Да го направя със смирение ( да поискам прошка

осъзная,че съм съгрешил трябва да го призная. В
противен случай мога да потъна повече в греха.

• Трябва да го направя скоро. В момента, в който

конкретно твоя грях).

• Да бъда конкретен (кажи на Бог в какво се състои

същия грях).

• Да изпитваш съжаление (желание да не повтаряш

• Да бъда честен.

Изповедта не е просто да кажеш „съгреших“.
Истинската изповед изисква няколко неща:

Ако речем.че нямаме грях, лъжем
себе си, и истината не е в нас. Ако
изповядаме греховете си, Той е верен и
праведен да прости ни греховете ни,
и да ни очисти от всяка неправда
1 Йоан 1: 8-9

КАК ДА БЪДЕ ИЗПОВЯДВАНЕТО?

Приложение 2
Изрежи по линиите. Прегъни през средата и го залепи в Библията си!

17. Защо трябва да имам комплекс за преследване, знаейки,че никой не
може да бъде против мен, когато Бог е с мен (Римляни 8:31)?

5. Защо да бъда слаб, когато Библията казва, че Господ е сила на живота
ми и че ще се стремя и ще действам, защото познавам Бог (Псалм 27: 1;
Даниил 11:32)?

9. Защо трябва да съм депресиран, когато мога да си си спомня за любовта,
добротата и верността на Бог и имам надежда (Плачът на Еремия 3: 21-23)?

8. Защо да ми липсва мъдрост, когато Христос е моята мъдрост от Бога и Бог
ми дава мъдрост в изобилие, когато Го помоля (1 Коринтяни 1:30; Яков 1: 5)?

7. Защо трябва да приема поражение, когато Библията казва, че Бог винаги
ще ме води до победа (2 Коринтяни 2:14)?

6. Защо трябва да позволя на Сатана да има надмощие в живота си когато
този, който е в мен е по-мощен от този, който е в света (1 Йоан 4: 4)?

16. Защо да се чувствам безполезен, когато Христос стана грях за моя
полза, за да мога да бъда праведен в Него (2 Коринтяни 5:21)?

4. Защо да ми липсва вяра, за да изпълня своето призвание, като знам че Бог
ми е определил мярка за вяра (Римляни 12: 3)?

Взето от Победата над мрака, от Нийл Т. Андерсън с.96-99

20. Защо трябва да позволя на натиска на живота да ме притеснява когато
мога да имам смелост, знаейки, че Исус е победил света и скръбта в
него (Йоан 16:33)?

19. Защо трябва да се чувствам като неуспешен, когато побеждавам във
всичко чрез Христос (Римляни 8:37)?

18. Защо трябва да съм объркан, когато Бог е миротворец и Той ми дава
знание чрез неговия Дух, който живее в мен (1 Коринтяни 14:33; 2:12)?

15. Защо трябва да съм недоволен, когато, подобно на Павел, мога да се
науча да съм доволен от всякo обстоятелствo Филипяни 4:11)?

14. Защо трябва да се чувствам прокълнат или жертва на лошия късмет,когато Библията казва, че Христос ме изкупи от проклятието на закона за
да мога да приема Неговия Дух (Галатяни 3: 13-14)?

13. Защо да се чувствам сам, когато Исус каза, че Той е винаги с мен и че
никога няма да ме остави или да ме изостави (Матей 28:20;
Евреи 13: 5)?

12. Защо трябва да се чувствам осъден, когато Библията казва че не съм
осъден, защото съм в Христос (Римляни 8: 1)?

11. Защо трябва да съм вързван, като знам, че където е Духът Господен
там има свобода (Галатяни 5: 1)?

10. Защо трябва да съм притеснен и разтревожен, когато мога да оставя
всичките си тревоги на Христос, който се грижи за мен (1 Петрово 5: 7)?

3. Защо да се страхувам, когато Библията казва, че Бог не ми е дал дух на
страх, но на сила, любов и целомъдрие (2 Тимотей 1: 7)?

2. Защо да изпадам в нужда, когато знам, че Бог ще снабди всички мои нужди
според неговото богатство в слава в Христа Исуса (Филипяни 4:19)?

1. Защо да кажа, че не мога, когато Библията казва, че всичко мога в Христос,
който ме укрепява (Филипяни 4:13)?

Някой е казал, че успехът идва с „Аз мога“, а провалът с "Не мога".
Да вярваш, че някой може да бъде успешен в растежа и християнската зрялост
не изисква повече усилия, отколкото да вярваш, че човек не може да успее.
Така че защо да не вярваш, че можеш да вървиш с вяра в Духа, че можеш да
устоиш на изкушенията на света, плътта и на дявола и че можеш да достигнеш
зрелостта като християнин. Следният списък взет от Божието Слово ще те
извади от кръга на „Не мога“ за да те настани с Христос в
небесните места:

ДВАДЕСЕТТЕ "ДА МОГА”

Приложение 3
Изрежи по линиите. Прегъни през средата и го залепи в Библията си!

Изповядай греха си

Хвали и почитай Бог за това за което е.

Моли се на Бог, използвайки списъка си с нужди.

Благодари на Бог затова, което е направил.

•

•

•

•

Ефесяни
Филипяни
Яков
1 и 2 Солунци

Забележка: Когато приключиш да четеш една книга и преди да започнеш
друга, прочети някой Псалм и една глава от Притчи.

Йоан		
Деяния 		
1 Йоан 		
Римляни

Започни да четеш Новия Завет, като четеш по една глава ежедневно
от една книга до приключването с нея. Прочети първо следните книги:

ПЛАН ЗА ЧЕТЕНЕ НА БИБЛИЯТА

От прочетеното избери стих, върху който да размишляваш и го наизусти. Препиши го в тетрадка или на лист хартия, за да го носиш със
себе си през деня.

Размишлявай и запомни

Какво ще направиш днес, за да го приложиш на практика в
живота си?

Прилагай наученото:

Изпей хвалебствена песен или химн. Музиката ще повдигне настроението ти и ще ти помогне да хвалиш Бог.

Пей на Бог:

Моли се, като се позоваваш на изучавния стих, обсъждайки го с Бог.

•

Моли се на Бог:

Използвайте плана в полето „Как да изучавам Библията?

Изучавай Библията, отбелязвайки си:

Изпитай себе си и изповядай греха си Моли за разбиране

Подготви сърцето си.

ОПРОСТЕН ПЛАН ЗА ВРЕМЕТО ТИ ЗА ПРЕДАНОСТ

Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в
мен. Псалм 51:10
Отвори очите ми за да гледам чудесни неща в Твоя закон.Псалм 119:18
Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта,
за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреи 4:16

•
•
•

Какви са ключовите думи? Какво имат предвид?
Какво означава в живота ми? Какво иска Бог да направя днес?
Обмисли и следните въпроси, тъй като те ще ти помогнат за да
се възползваш повече от стиха:

•
•
•

Има ли обещание, което да направя мое?

Има ли грях, който да се избягва?

Има ли пример за следване?

Има ли заповед за подчинение?

Каква е основната идея?

Какво ме впечатли най-много в стиха?

•

•

Ето няколко въпроса, които могат да ти помогнат да анализираш стиха.

СТИХ: ____________________________

КАК ДА ИЗУЧАВАМЕ БИБЛИЯТА

Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме и познай мислите
ми; И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.
Псалм 139: 23-24

Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към теб и ще очаквам. Псалм 5: 3

•

•

ПОДГОТОВКА НА СЪРЦЕТО ТИ

Приложение 4
Изрежи по линиите. Прегъни през средата и го залепи в Библията си!
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Списъкът по-долу показва едногодишен план за четене на Библията,
четейки по една глава дневно глава. Докато четеш главата,маркирай
с “X” номера на главата в списъка. Така ще следиш докъде си стигнал

ПЛАН ЗА БИБЛЕЙСКО ЧЕТЕНЕ ЗА ЕДНА ГОДИНА

Приложение 5
Изрежи по линиите. Прегъни през средата и го залепи в Библията си!

3.

2.

1.

Споделяй и се дръж естествено. Не проповядвай. Може също така да
включиш и малко хумор.
Използвай графични описания, за да увеличиш интереса. Опиши някои
подробности накратко, за да може слушателят да си го представи.В същото
време избягвай ненужните детайли.
Има хора, които не знаят датата на своето обръщане към Христос. Често
срещано е, тъй като има различни възможности за обръщането.Ако твоят
случай е такъв не се притеснявай, важното е, че сега вече си убеден, че си
християнин.

Практикувайте го сам или с някого, така че да протича естествено.

•

•

•

•

Представи свидетелството си с прости думи речник. Избягвай религиозни
думи и фрази.

•

Допълнителни съвети

Как се промени животът ти след приемането на Христос? Бъди конкретен давайки подробности за две или три лични ползи от това да си християнин.

След приемането на Христос ..."

Може да обясниш къде и с кого си приел Христос. Опиши какво си почувствал,
но подчертай Библията като авторитет.

Как прие Христос? Трябва да включи това, което си разбрал в момента на приемането на Христос (ясният и кратък план за спасението) и, че си се молил.

Така приех Христос ..."

Какъв беше животът ти, преди да срещнеш Христос? Бъди конкретен, като
казваш както добрите, така и лошите подробности. Бъди честен и избягвай
„разкрасявания или преувеличения“, само за да направиш свидетелството си
по-драматично. Направи го възможно най-интересно.

Преди да получа Христос, аз живеех и мислих така ..."

Ръководство за подготовка на личното ти свидетелство

Един от най-ефективните начини за евангелизация твоето лично свидетелство.
Важно е да помислиш как да представиш свидетелството си кратко и просто,
но интересно и да показва промяната, която си претърпял в Христос. Напиши свидетелството си на хартия, и го шлифовай докато стане убедително.

КАК ДА ПОДГОТВИШ ЛИЧНОТО СИ СВИДЕТЕЛСТВО

Божият план за вашия живот

Божията любов

Следствието на греха е духовна смърт
или отделяне от Бога.

Всички сме грешници.

Приемете Христос, за да бъдете дете на Бога.
Римляни 10: 9 С вяра го поканете във вашия живот.

Йоан 1:12

Devemos receber a Cristo como nosso Salvador.

Христос възкръсна

Христос е единствения път.

Христос умря вместо нас.

1 Коринтяни 15: 3-6

Йоан 14: 6

Римляни 5: 8

Христос е единствената осигуровка, която ни спасява.
Той умря на наше място и възкръсна отново.

Ефесяни 2: 8-9 Не можем да се спасим.

Римляни 6:23
			

Римляни 3:23

Човекът е грешен и отделен от Бога.

Йоан 10: 10

Йоан 3:16

Бог те обича и Той има план за твоя живот.

Има много начини за представяне на Евангелието. Можем да използваме
всеки един от тях, но винаги има основно съдържание, което човекът трябва
да разбире за да бъде спасен. Следващият план за спасение се основава на
„Четирите духовни закона ”.

ПЛАНЪТ НА СПАСЕНИЕТО

Приложение 6
Изрежи по линиите. Прегъни през средата и го залепи в Библията си!
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Дата
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Пастор или Учител

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.
Галатяни 2:20

Първи Стъпки В Християнския Живот

Нов Живот В Христос Част 1

Който успешно е завършил всички уроци от курса
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