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РЪКОВОДСТВО
ЗА
УЧИТЕЛЯ

8. Накарайте ученикът да помисли за практическото приложение в живота си. Помогнете
му да намери практически и специфични
приложения.

1. Поздравяваме Ви за приетото предизвикателство да обучите един новоповярвал
използвайки Нов Живот в Христос като свой
водач. Резултатите от това обучение могат
да дадат вечни плодове.

Задачите в полетата до всеки урок са предназначени за тази цел. Използвайте ги.
9. Помогнете на ученика да си създаде навик
за молитва. Покажете му Вие самият молейки се заедно с него.

2. Нека Библията бъде винаги Вашия съветник,
когато отговаряте на въпросите. Ученикът
трябва сам да търси стиховете от Библията
и да се опита да отговаря на въпросите въз
основа на това, което ни казва Тя.

10. Трябва да разберете, че ученичеството е
много повече от изучаването на уроците на
Нов Живот в Христо част 1 и 2.. Ученичеството изисква промяна в живота на ученика.

Някои от новоповярвалите имат нужда от
кратка ориентация, за да открият стиховете
в Библията си.

Това ръководство е само първоначална
помощ. Ученикът се нуждае от постоянна
помощ за да търси промени в характера си,
мисленето си, навиците си и т.н.

3. Това ръководство може да се използва по
много различни начини. В повечето случаи
се изучава по един урок на седмица, насърчавайки ученика да изпълнява всички задачи
от всеки урок.

11. Много е важно ученикът да си създаде
навици като ежедневното четене на Библията,молитвата и запомнянето на библейски
стихове.

4. Опитайте се урока да не е прекалено дълъг.

В началото на всеки урок отделете време
за припомняне на наизустения от предишния урок стих и да попитате как се справя с
ежедневното библейско изучаване. Не му се
карайте, ако не е завършил някоя от задачите, а го стимулирайте за да ги прави.

5 Насърчавайте ученика да отговаря на въпросите със собствени думи. Избягвайте
копирането дословно на текста от Библията.
Това ще му помогне да разбере и анализира
изучаваните текстове.
6. Избягвайте да проповядвате.Използвайте
въпроси за да разберете какво разбира ученика и да стимулирате активното му участие.

12. Бъдете чувствителен към това, което Бог
прави в живота на ученика. Отделете време от всеки урок за да отговорите на всеки
въпрос, който може да помогне да реши
проблем в неговия личен живот.

7. Подгответе се добре за всеки час. като учител Вие трябва да познавате добре съдържанието и ключовите идеи във всеки урок.

Вземете под внимание, че поради липса на
време ще има случаи в, които няма да може
да се разгледа всяка задача от урока. В
такъв случай изберете по-важните задачи за
обсъждане.

Подготовката трябва да съдържа и молитва
за ученика и подготовка на сърцето му.
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Стъпка 1

Опознаване на Бог
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Бог е личен Бог.
______ Мога да позная Бог, чрез неговите имена.
______ За да позная Бог е достатъчно само да се моля и 		
чета Библията.

За да се опознае един човек е необходимо да се прекарва възможно
повече време с него. Единствено по този начин може да се опознае
по-добре. Същото това се отнася и за личната ни връзка с Бог, трябва
да се прекарва възможно повече време с него за да го опознаем.
ЕДИН ЛИЧЕН БОГ

ДА НАПРАВИШ

Библията ни казва, че Бог е личен Бог, който се интересува от всеки
един човек. Да видим как се справя с човечеството.

Отделяш ли време за да
опознаеш Бог по по-задълбочен
начин? Да ❑ Не ❑

1. Псалм 139: 1-3 Какво знае Бог за нас?__________________________

Ако отговора ти е
отрицателен:
готов ли си да се
ангажираш Бог и
да отделяш част
от ежедневното
си време за да го
опознаеш чрез
молитвата и четенето
на Библията?
Да ❑ Не ❑

_____________________________________________________________
2. Лука 5: 18-20 Един ден, когато Исус учеше множеството, някакви
хора доведоха при него един парализиран човек за да го излекува.
Исус не се притесни от прекъсването, а точно обратното. Какво
направи Исус за този парализиран човек? ст.20,24 _______________
_____________________________________________________________
3. Лука 5:30-32 Друг ден Исус покани Леви, един известен грешник, да
го последва. Защо критикуваха Исус?____________________________
_____________________________________________________________
Как отговори на критиките за общуването си с грешници? _________
_____________________________________________________________
4. След прочитането на тези стихове, мислиш ли, че Бог се интересува
лично от теб? Да ❑ Не ❑ Защо? _______________________________

Този ангажимент е много
важен. Днес е денят за да
познаем повече този, който те обича
и даде живота си на кръста заради
теб.

Дата
_________________________
Подпис
_______________________
НАПРЕД!

_____________________________________________________________
5. Как мога да се приближа към този личен Бог?
Йоан 5.39 ____________________________________________________
Еремия 33.3 _________________________________________________
Викай към Бог, споделяй му своите радости и мъки, молейки за неговото
благоволение и т.н.
ПОЗНАВАНЕ НА БОГ ЗА ТОВА КОЕТО Е
Бог винаги търси да има с всеки човек с любов. Библията ни описва как
няой библейски герои са познали Бог чрез неговите имена и характеристики.
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Боже
искам
да те
познавам

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Прочети списъка с имената
на Бог, показан по надолу
и размишлявай върху тях
през тази седмица.
Ако някое от тях е значимо
за теб,отбележи го и благодари на Бог за благословението,
което си получил чрез това
име
❑ Добрият Пастор
(Йоан 10:11)
❑ Надеждата ми
(Псалм 71:5)
❑ Избавителят ми
(Псалм 18:2)
❑ Моето убежище
(Псалм 32:7)
❑ Моят щит (Псалм 18:2)
❑ Бог на моето спасение
(Псалм 18:2)
❑ Верен и истинен
(Откр. 19:11)
❑ Справедлив съдия
(2 Тим 4:8)
❑ Посредник (1Тим.2:5)
❑ Нашият мир (Ефес.2:14)
❑ Хлябът на живота
(Йоан 6:35)
❑ Княз на мира (Исая 9:6)
❑ Изкупителят ми (Псалм
19:14)
❑ Милостив баща
(2 Кор.1:3)
❑ Първосвещенник
(Евреи 4:14)
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази
седмица Псалми 1-7
(по една глава на ден)
Наизусти Йоан 5:39
Вие изследвате писанията,
понеже мислите, че в тях
имате вечен живот, и те са,
които свидетелствуват за
Мене”
Превод от 1940 г.
Изпитвайте писанията;
защото вие мислите че в тех
имате живот вечен; и те са
които свидетелствуват замене.”ЦП
Листата, които ще ти помогнат да запомниш стиховете се
намират в Приложение 3

6. Какво име е дадено на Бог в Битие 17:1? __________________________
Какво означава за нашите животи, че Бог е всемогъщ? ______________
________________________________________________________________
7. Кое е името дадено на Бог в Изход 34:14? __________________________
Защо Бог е ревнив? ст,14-15______________________________________
________________________________________________________________
Идолопоклонничеството е да поставиш някого или нещо на мястото на
Бог. Това може да е семейството, работата, приятелите и т.н.
Отбележи с “X”областите, които изместват Бог от живота ти?
❑ Работа		❑ Семейство		❑ Пари		❑ Спорт
❑ Приятели		❑ Телевизия 		❑ Гадже		❑ Навици
❑ Други ____________________
8. В Ефесяни 2:14 ни се казва, че той е ______________________________
За теб, какво иска да каже, че той е нашия мир? __________________ __
________________________________________________________________
9. В Псалм 23 Бог е наречен Пастир. основната работа на пастира е да се
грижи за стадото си.
Прочети Псалм 23 и извади обещанията, които се намират там.
ст,1 ____________________________________________________________
ст.3а ___________________________________________________________
ст.3б ___________________________________________________________
ст.4 ____________________________________________________________
ст.6 ____________________________________________________________
10. Когато четеш тези стихове, какво ти идва на ум и на сърце?
________________________________________________________________
•

Бог, Пастира, предлага утеха. Приемаш ли да бъдеш утешен или
предпочиташ да съжаляваш себе си? Да ❑ Не ❑

•

Пастирят води по справедливи пътеки.Ти ходиш ли по праведните
пътеки? Да ❑ Не ❑

•

По какви пътища ходиш сега? _________________________________

•

Чувстваш ли, че Бог се грижи за теб? Да ❑ Не ❑

•

Мислиш ли, че можеш наистина да познаеш този личен Бог?
Да ❑ Не ❑

•

Би ли искал да продължиш да изучаваш Библията ежедневно, за да
го опознаеш по-добре? Да ❑ Не ❑
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Стъпка 2

Христос, моя модел
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Христос ни обича винаги, независимо какво правим.
_____ Призвани сме да се жертваме, за да служим на други.
_____ Състраданието към другите е знак за слабост.

Христос е и винаги ще бъде най-добрия модел, който всеки човек трябва
да следва.Той беше перфектен във всичко. единствения човек, който чрез
живота и делата си каза: ”Аз съм пътя” и “Учете се от мен”.
1. Кой живее в мен? Галатяни 2:20 _________________________________
Ако Христос живее в мен, как трябва да живея сега? ________________
________________________________________________________________
Следвй примера на Христос в следните области:

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Христос изпълни волята на
Баща си и го прослави в света. Аз, като негов, как мога да
го прославя, чрез живота си?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ЛЮБОВ

_________________________

2. Как показа Христос любовта си? Римл.5:8 __________________________
Любовта на Христос в този стих е:
❑ Безусловна (обича ме винаги, въпреки това, което съм)
❑ Условна (обича ме само, когато съм добър)
3. Допълни Йоан 15:13. Никой няма по-голяма любов от това __________
_________________________________ за приятелите си.
4. В настоящето, призовани ли сме да правим жертви? Да ❑ Не ❑
Да обичаш като Христос означава да си готов да се жертваш за другите
хора. Това не означава, само, че трябва да умреш за тях, но и да дадеш
за тях от времето си, да помогнеш когато имат проблем, да им помагаш
и т.н.
5. Как ще разберат останалите, че ние сме Христови ученици?
Йоан 13:34-35 __________________________________________________

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Христос се молеше на Баща
си още преди да се зазори.
Какво правиш ти
когато се събудиш?
Ако не се молим
на нашия Баща,
какво говори
за нас това
действие?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

6. Как мога да остана в Христовата любов? Йоан 15:10 ________________
________________________________________________________________
ДА НАПРАВИШ

СМИРЕНИЕ И СЛУЖЕНИЕ
7. Какво трябва да научим от Христос? Матей 11:29 ___________________
________________________________________________________________

В следващите задачи, отбележи тези, които си готов да
направиш.
❑

Ще се моля на Бог всеки
ден. Ще му казсвам, че
искам да съм като Христос всеки ден.

❑

Ще търся божествената воля, чрез Божието
слово и молитвата.

❑

Всеки ден ще му се
подчинявам и освещавам
всяка част от мен.

8. Прочети Филипяни 2:5-8. Христос, бидейки Бог, живеещ на небето, отделен от злото в този свят. Въпреки, че е Бог, ст.7 казва, че прие образа
на ______________. Какво е според теб да си слуга? _________________
________________________________________________________________
9. Какво беше максималното изразяване на Христовото служение? Най-голямата показност на Неговото смирение смъртта му на кръста.Тя не
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ДА ПОМИСЛИШ
Има ли нагласи,
които да ти
пречат да
следваш
примера
на Христос от
този урок?
Надолу продължава списък на
греховете, които биха могли
да са препятствие за следване на живот със смирение и
служение. Отбележи, които се
отасят за теб:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Притеснение за всичко.
Трудност за прощаване.
Гордост.
Липса на търпение с останалите хора.
Затруднение да обичаш
други.
Ревност.
Завист.
Егоизъм.
Недоволство.
Недискретност.
Мръсни помисли.
Незаинтересованост за
нуждите на другите.
Мачизъм.
Други. ________________
______________________
______________________
______________________

само че беше болезнена, но и срамна. Умря гол, между крадци,страдайки от подигравките на хората, и най-срамното - на кръст. Ст.5 ни
увещава да имитираме неговата смиреност. Как? ст.3-4 _____________
_______________________________________________________________
10. Според Лука 6:31, кой е добър начин да служим на други хора?
_______________________________________________________________
СЪСТРАДАНИЕ
11. Според Матей 9:35-36, Исус е имал ______________________ от тълпи.
Защо? ________________________________________________________
12. Как виждаш днес, тези които все още не са повярвали? Кое е по-лесно
да им съчувстваш или да ги презираш? ___________________________
13. Фарисеите, търсейки как да обвинят Исус, му представиха една жена
прелюбодейка. Цитирайки Мойсей,те поискаха неговото мнение дали
да бъде убита с камъни или не. Исус отговори: който _______________
______________ нека първи _______________________________ Йоан 8:7.
14. По какво отношението на Исус към тази жена се отличава от реакцията
която имат мнозина към тези които изпадат в скандал? Йоан 8:10-11
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15. ❑ Лъжа ❑ Истина :		Състраданието към грешниците означава да
			прикриеш лошото им поведение.
Въпреки, че изпита състрадание към нея, Исус също я увещаваше в
ст,11 “ иди си ______________________________________”. Истинското
състрадание също така ни подтиква да увещаваме в любов, тези които
правят зло.
СМЕЛОСТ ЗА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИШ НА ЗЛОТО
16. Как се противопостави Христос на злобата на фарисеите в Матей 23:27
_______________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази седмица
Ефесяни глави 1-6
и Псалм 8
(по една глава на ден)
Наизусти Матей 11:29
“Вземете Моето иго върху си, и
научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на
сърце; и
ще намерите покой на душите
си“. Превод от 1940
“Вземете моето иго на себе си,
и научете се от мене; защото
съм кротък и смирен на сърце;
и ще намерите спокойствие на
душите си.“ ЦП

_______________________________________________________________
17. Изобличаването на лицимерието и нечестието изисква смелост. Честно ли
е да се защитаваме, казвайки че не искаме да обидим някой? __________
МОЛИТВА
18. Какъв пример ни дава Исус в Марк 1:35? _________________________
Защо мислиш, че е добре да се молиш рано? ______________________
_______________________________________________________________
19. Веднъж Исус се моли цяла нощ, преди да вземе важно решение,
защото за него беше важно да извърши волята на Баща си. За какво
важно решение се молеше Исус? Лука 6: 12-13
_______________________________________________________________
Бог очаква, от всеки вярващ да го търси във всяко решение, което вземе. Освен това е важно да си припомним, че Исус не се молеше само,
когато трябваше да вземе решение, но и за да има връзка с Баща си.
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Стъпка 3

Призовани за служба
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Единствените, които служат на Бога, са тези, които заемат
длъжност в църквата.
_____ Най-добрите християни са тези, които имат способността да
проповядват.
_____ Всеки християнин има способността да служи.

СЛЕДВАЙКИ ПРИМЕРА НА ХРИСТОС
Служението е част от християнския живот, но хората не винаги разбират
напълно какво означава да служиш. В Матей 20: 26-28 Исус учи своите
ученици на важността на службата..
1. Прочети Матей 20: 26-27. Този, който иска да стане _________________
Наред с други, той трябва да се научи да бъде ___________________, а
който иска да бъде __________________, ще бъде ________________ на
другите
Тези, които се грижат само за себе си и собственото си щастие, никога
няма да намерят щастието, което търсят. Христос учи, че успехът идва
при онези, които забравят себе си и се отдават в услуга на другите.
2. За вас какво означава да бъдеш „слуга“ на другите? _________________
________________________________________________________________
Да служиш означава жертва, придружена от радост и удовлетворение.
Повече от жертва, служенето е привилегия.
3. Най-соченият пример, който трябва да следваме, е този на Хритос,
който каза в Матей 20:28, че „не дойде да му _________________, но да
____________ и да _____________________________ с откуп за мнозина.“

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Направи списък с дарбите,
които според
Библията
мислиш, че
Бог ти е дал.
Опиши накратко как можеш
да ги използваш в църквата
си или обществото.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Говори с пастора на църквата и му покажи списъка.
Помоли го да те включи там
където може да използваш
дарбата си в църквата.

4. Дай пример за това как може да „дадеш живота си“, за да служиш на
другите: ________________________________________________________
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАРБАТА СИ
Библията ни учи, че Бог е дарил всеки член на своята църква,
който да помага при служението. „Дарбата“ е специална и
необходима за допринасяне за растежа на църквата.
5. Кои вярващи са получили дарби? 1 Коринтяни 12: 7 _________________
Забележка: "Проявлението на Святия дух" се отнася до духовните дарби.
6. Какво да правим с дарбите, които Бог ни е дал? 1 Петър 4:10
________________________________________________________________
Дарбите не се използват за наша собствена полза. Те са предназначени
да назидават другите вярващи.
Прочети Римляни 12: 3-5 и отговори на следните въпроси:
7. Какво е моето разбиране? ст.3 ____________________________________
________________________________________________________________
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ЗА МИСЛЕНЕ
Църквата се сравнява с човешкото тяло. Някога ударил
ли си си пръст и не си могъл
да го използваш? Неприятно
е, нали? Представи си как
влияе на тялото на Христос,
когато някои от членовете
му не използват дадените им
дарби.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Какъв трябва
да бъде един
служител на
Исус Христос?

8. Църквата е тялото на Христос и се сравнява с човешкото тяло. Ст. 5
казва ,така ние __________________, сме ______________________________
тяло в Христос. Следователно функцията на всеки вярващ е да търси
единството на тялото, търсейки как да помогне на другите.
9. В ст.4 се казва че едно тяло има много ___________________ но не всички

Проучи следващите
стихове и запиши
отношението на слугата,
споменато във всеки от
тях.
Филипяни 2: 3-4

имат еднакви ________________________. В църквата има различни дарби.
Не всички имаме едни и същи дарби.
10. Кои са най-важните в църквата?
❑ Пастора ❑ Проповедниците ❑ Хвалителите

❑ Всички са важни.

_______________________

11. Според 1 Коринтяни 12: 20-22 има ли членове на тялото, които са по-важни

_______________________

от другите? _____________ Защо? ____________________________________

_______________________
1 Коринтяни 10:31
_______________________
_______________________
_______________________
Колосяни 3:23-24
_______________________
_______________________
_______________________

___________________________________________________________________
Няма място за хвалене или завист по отношение на дарбите. Този,
който завижда на друг брат за способностите му, не е разбрал на какво
ни учат тези стихове. Бог има различни задачи за различните братя. Някои
имат дарове, които се виждат публично, като тези, които проповядват или
преподават от амвона, но мнозина използват даровете си по начин, който
не е толкова изявен.
От друга страна, хората, които се хвалят с дарбите, които имат, също не
разбират, че Бог е дал разнообразни дарби на своите деца и че всички те
също са толкова важни.
12. Библията споменава дарбите, които Бог ни дава. Например: помагане,
преподаване, увещаване, щедро даване, милосърдие, благовестие,
пастирство и т.н. (Еф. 4:11; Рим. 12: 6-8; 1 Кор. 12: 7-10, 28-30)
13. Както виждаме, не всеки има една и съща дарба. Защо е важно да знаем
това? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Никой член не трябва да работи изолирано. Всички заедно, използвайки нашите умения, сме едно тяло, което работи добре.

Прочети тази седмица
Колосяни 1-4 и
Псалми 9-11
(по една глава на ден).

14. Как влияе на църквата, ако вярващият не използва дарбата си? _________

Наизусти
Матей 20:27-28

КАК МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕШ КАКВА Е ДАРБАТА ТИ?

“и който иска да бъде
пръв между вас, ще ви
бъде слуга; също както и
Човешкият Син не дойде
да Му служат, но да служи, и да даде живота Си
откуп за мнозина.“
Превод от 1940 г.
“и който иска да бъде
пръв между вас, нека ви
бъде раб; както Син человечески не дойде да му
послужат, но да послужи,
и да даде живота си откуп
за мнозина.“ ЦП

___________________________________________________________________

Най-добрият начин да откриеш дарбата си е да помагаш в областта, която има
нужда в църквата. След няколко такива служения сам ще си дадеш сметка в
кои области си компетентен и в кои не. Чуй оценката и на по-зрелите братя и
сестри за твоите способности.
15. Какви дарби смяташ, че си получил? _________________________________
___________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ
• Библията ни учи, че всеки вярващ трябва да служи, а не
		 просто да му служат.
•

Бог е дал дарби за растежа на своята църква и ние трябва да
ги използваме.
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Стъпка 4

Кой съм аз в Христос?
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Сега, когато съм християнин, съм член на ново семейство.
______ В Христос имам много специално място.
______ Имам библейска основа, за да поддържам високо самочувствието си.

Изключително важно е да разберем нашето място в Христос, тъй като имаме много хитър враг (Сатана) и при първа възможност той ще се опита да
накара самочувствието ни да спадне и по този начин да ни доведе до духовен провал. Имаме ли наистина място в Христос или това е просто илюзия
на вярващия? Какво казва Библията за това?
АЗ СЪМ БОЖИЕ ДЕТЕ
1. Йоан 1:12 - какво означава за теб „приемане на Христос“? __________
________________________________________________________________
2. Какво се случва с хората, които приемат и вярват в Исус?____________
________________________________________________________________
Без съмнение детето заема много специално място в едно семейство и
още повече, когато е дете в семейството на Бог.
АЗ СЪМ ХРАМ НА БОГА
3. 1 Коринтяни 6:19 казва, че всеки вярващ е храм или жилище на Бог.
Според този стих кой живее във вярващия?
________________________________________________________________
4. Виж последната част на ст. 19. Ако Святият Дух живее в нас, то тогава

ДА НАПРАВИШ
През тази седмица, всеки
ден от общението ти с Бог,
прочети някои от следните
стихове и помисли за мястото ти в Христос:
•

2 Коринтяни 5:17

•

Римляни 6: 1-11

•

Римляни 6: 12-23

•

Йоан 15: 1-5

•

Йоан 15:15

•

Галатяни 4: 6-7

•

Ефесяни 2: 4-7

•

Филипяни 3:20

•

1 Петър 2:11

След като си
помислил върху
тези стихове,
какво мислиш
за мястото ти
в Христос?

на кого принадлежим?____________________________________________
________________________________________________________________
5. Ако Бог Светият Дух обитава в нас, може ли Сатана да прави с нас каквото
иска? 1 Йоан 4: 4 Да ❑ Не ❑ Защо? ______________________________
АЗ СЪМ СВЯТ
6. Според Филипяни 4:21, кого има предвид, когато ги нарича „свети“?
________________________________________________________________
7. В 1 Коринтяни 1: 2 Павел пише „на ____________________________ в
Христос Исус. "„ Осветените "са вярващите, чиято святост не идва от
собствените им заслуги, а от делото на Христос. Бог ни отдели от ценностите на света, за да можем да живеем според Неговите ценности.
АЗ СЪМ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ХРИСТОС
8. 1Коринтяни 12:27 казва, че всеки вярващ е член на _________________.
Когато вярващият приеме Исус, той се кръщава от Святия Дух, т.е. той
го включва в тялото на Христос (1 Кор. 12:13). "Тялото на Христос" се
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Разбирането на нашата
позиция в Христос ще ни
помогне в поне три области
от нашето ежедневие:
1. Да поддържаме подходящо самочувствие,
според волята на Бог.
2. Да живеем в ежедневна святост, защото ще
имаме много ясен Божи
план за живота си.
3. Да стоим твърдо в
духовната война, която
водим срещу Сатана,
света и плътта.

отнася до универсалната църква, т.е. всички вярващи по света
(Ефесяни 1: 22-23).

ЗА ОБМИСЛЯНЕ

9. Според Ефесяни 2:19 ние вече не сме чужденци ... но сме съграждани
на светиите и членове на ________________________________________
10. Ако сме членове на Божието семейство, тогава другите вярващи са
наши __________________
11. Размишлявай върху ролята на семейството. Какво означава за теб да
знаеш, че имаш ново семейство? _________________________________
Като дете, какво
беше семейството ти?
Имал ли си следното?
Любов 		Да ❑
Подкрепа 		Да ❑
Разбиране 		Да ❑
Насърчение 		Да ❑
Сигурност 		Да ❑

Не ❑
Не ❑
Не ❑
Не ❑
Не ❑

Ако в детството ти е липсвало любов и сигурност, знай,
че всичко това е минало.
Днес имаш ново семейство
в Христос. Моли се Бог
да премахне от теб всяко
чувство на горчивина и му
благодари за членовете на
новото си семейство.

______________________________________________________________
Ако си роден в разрушено семейство, където не си получил любов и
разбиране, сега вече има хора, които се грижат за теб. Виж "ЗА ОБМИСЛЯНЕ"
МЪРТЪВ ЗА ГРЕХА
12. Галатяни 2:20 казва, че сме били _____________________ с Христос.
Какво означава да бъдеш съразпнат с Христос? Погледни следващите
части на стиха. _________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Според Колосяни 3:1, освен че си съразпнат с Христос, си бил и
___________________ с Христа. И така, какво трябва да направя? ст.1
_______________________________________________________________
14. За какво се отнася израза „това, което е горе“? ____________________
_______________________________________________________________
ОСВОБОДЕН ОТ ОСЪЖДАНЕ
15. Прочети Римляни 8:1. В Христос няма никакво _____________________
16. Прочети Римляни 5:1. Както сме _______________ чрез вяра и имаме
___________ с Бог. „Оправдан“ означава, че Бог ни е обявил за праведни чрез заслугите на Христос.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази
седмица Матей 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти Колосяни 3:1
“И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа,
търсете това, което е горе,
гдето седи Христос отдясно
на Бога.“ Превод от 1940 г.
“И тъй, ако сте съвъскръснали с Христа, търсете
горното, дето Христос седна
отдесно на Бога.” ЦП

На много вярващи им е трудно да повярват, че Бог наистина им е простил. Затова те продължават да се самообвиняват за греховете си. Това
чувство на вина не им позволява да намерят победа в Христос. Именно
затова стиховете по-горе са толкова важни.
АЗ СЪМ СПЕЦИАЛЕН
17. Според 1 Петър 2: 9, какви сме ние вярващите в Христос?
a. ____________________________ б. ____________________________
в. ____________________________ г. ____________________________
18. Какво означава за теб да знаеш, че имаш специално място в Христос?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
19. Тъй като Христос е направил толкова много за мен, как трябва да живея
живота си? 2 Коринтяни 5:15 ____________________________________
_______________________________________________________________
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Стъпка 5

Духовната война
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Дяволът атакува християнина, порицавайки го за греховете му.
_____ Сатана използва лъжи, за да ни манипулира и сплаши.
_____ Всеки християнин е автоматично защитен от Бог от дяволската
работа..

НЕВИДИМАТА ВОЙНА
1. Ефесяни 6:12 говори за борба. Според този стих борбата не е срещу
______________________, но е срещу ______________________________
2. Според теб кои са тези „власти, които управляват в мрака“? __________
________________________________________________________________
3. Какво се опитва да направи Сатана според 1 Петър 5:8? _____________
Какво отношение трябва да има вярващият? ст. 9 ____ _______________

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Сатана използва лъжи, за
да заблуди и сплаши децата
на Бог, опитвайки се да ги
отклони от истинския път.
Направи списък с някои
от лъжите, които дяволът
се е опитал да използва в
живота ти.
_________________________
_________________________

Кой е нашия враг?
		 Някои са нарисували Сатана като герой от комиксите, облечен в черно или
червено, с рога и опашка. Вероятно самият той е автор на този комичен образ, защото Библията го рисува по различен начин. И Сатана, и неговите последователи, демоните, са паднали ангели. Сатана беше херувим, съвършен
и красив, докато не се разбунтува срещу Бог (Езекиил 28: 14-15). Оттогава
той е обявен за враг на Бог и неговия народ.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ТАКТИКИ НА ВРАГА
Сатана използва различни тактики в зависимост от човека или ситуацията.
В някои случаи работи открито, чрез окултни практики като магьосничество, магия и т.н. В други случаи той използва прикрити тактики. Колкото
повече познаваме неговите тактики, толкова по-добра е нашата съпротива
срещу него.
4. Прочети Второзаконие 18: 10-12. Какво пише за окултни практики като
гадаене, магьосничество, магия, говорене с мъртвите или с духове и
др.? ______________________________________________________ст. 12.
Гадаенето е предсказване на бъдещето или откриване на скрити неща.
Гадателите, наричани понякога екстрасенси, използват практики като
хороскопи, гадаене чрез карти и т.н. Понякога казват, че могат да четат
дори мислите на човек.
5. Според 2 Солунци 2: 9 някои служители на Сатана действат с ___________
и _______________________ лъжливи ________________________
Сатана използва своите специални сили, за да манипулира, сплашва
и заблуждава хората, карайки ги да вярват, че той е непобедим или че
може да им предостави услуга и т.н.
6. Йоан 8:44 “е ________________________ и на __________________ баща.“
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ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази седмица
Матей 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти Яков 4:7
“И тъй, покорявайте се на
Бога, но противете се на
дявола, и той ще бяга от
вас.“ Превод от 1940 г.
“И тъй, покорете се Богу:
съпротивете се на дявола, и
ще побегне от вас.” ЦП

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Много пъти от любопитство или незнание
изпадаме в опасни
ситуации.
Отбележи ако някога
си се занимавал с
някоя от следните
забранени практики
❑ Консултация с магьосник
или лечител.
❑ Търсене на връзка с
мъртвите.
❑ Четене на хороскоп.
❑ Консултация с гледач.
❑ Сключване на договор
със Сатана.
❑ Посещение при врачка.
❑ Използане на амулети.
❑ Гледане на сатанински
филми.
❑ Практикуване на бяла
или черна магия.
❑ Участване в сатанински
ритуали.
❑ Консултация с духове.
❑ Други окултни практики.
______________________
______________________
______________________
______________________

7. Ние сме в битка между истината и лъжата, където битката се печели
в съзнанието. Ето защо Христос каза в Йоан 8:32, че ще познаем
__________________ и тя ще ни направи свободни.
8. Как можем да узнаем истината? ____________________________________
_________________________________________________________________
9. Дявола се маскира като ________________________________ и неговите
служители като_________________________________ (2Коринт. 11:14-15).
Фалшивите религии и философии са примери за тази тактика. Най-ефективните слуги на дявола са "добрите" хора и привлекателни личности. Те
представят алтернативен план, който изглежда истински. Мамят, смесвайки истината с лъжата.
10. В Откровение 12: 10 се споменава друга тактика на Сатана, каква е?
_________________________________________________________________
Защо много вярващи все още се чувстват виновни, след като са признали греховете си? Те се чувстват зле, защото слушат обвиненията на
дявола, вместо да вярват на обещанието за прошка в 1Йоан 1: 9.
11. Какво е обещанието в 1 Йоан 1:9? _________________________________
Според 1 Йоан 1: 9 има ли толкова големи грехове, които Бог няма да
прости? Да ❑ Не ❑
Необходимо ли е да се покаем, за да получим прошка? Да ❑ Не ❑
Проблемът с много вярващи е, че не приемат предложената от Бог
прошка. Продължават да се упрекват като форма на покаяние, защото
не се чувстват достойни. Забравят, че опрощаването на греховете е
незаслужен подарък.
12 Ефесяни 2: 2 говори за хора, които са живели _______________________
на този свят, ходейки по пътя дявола, който управлява мрака.

Трябва да се помолиш на Бог,
отричайки се от
всяко участие
основано на
окултната практика. Потърси
помощта на някой зрял брат/
сестра или от пастора на
църквата.

Това се отнася за дявола, който ни изкушава, използвайки всичко, което
светът предлага. Да не забравяме, че грехът почти винаги изглежда
много привлекателен и в началото ни носи удоволствие.
УВЕРЕНОСТТА НА ВЯРВАЩИЯ
13. Въпреки че Сатана се опитва да ни завладее, ние не му принадлежим.
Прочети Колосяни 2:15. Какво е направил Христос с демоничните
сили, споменати в този стих? ______________________________________
_________________________________________________________________
14. Какво казва 1 Йоан 4: 4, за да ни даде увереност в духовната война?
_________________________________________________________________

Победата
е твоя!

15. Яков 4: 7 обещава, че Сатана ще избяга от нас, но трябва да ______________
към Бог и ______________________ от дявола.
16. Прочети 2 Коринтяни 10: 3-5. Има ли победа в Христос? ______________
Какво трябва да правимr? ст. 5 ____________________________________
_________________________________________________________________
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Стъпка 6

Всеоръжието
Християнина
не е без защита
в духовната борба.
'Има много ресурси,
единият от които е
Божието всеоръжие
споменато в
Ефес. 6:11-17.

Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Библията е важна част от моето оръжие.
_____ Вярата е просто да вярваш, че Бог ще изпълни това, което е
обещал.
_____ Сатана иска да ни обърка по отношение на нашата позиция
на победа в Христос .

1. За какво служи Божието всеоръжие според Ефесяни 6:11,13? ________
			

_______________________________________________________

			
			

Облечени с истината (ст. 14). Използвайки меча
на Духа, който е Божието слово (ст. 17).

			
			

Учихме в предишния урок, че Сатана атакува използвайки
лъжата, изопачавайки така истината, за да ни хване в капан.

2. Кое дава свобода на вярващия? Йоан 8:32 __________________________
3. Според Йоан 17:17, къде намираме истината? _______________________
За да открие фалшивата банкнота, банковия касиер трябва да познава
истинската. Не е възможно да се проучат всички видове фалшиви банкноти, но ако познаваме добре истинската, лесно можем да разпознаем
фалшификатите.
4. За да бъде препасан от истината, за вярващия е важно да познава добре
Библията. Как може християнинът да увеличи библейските си познания?
Отделяш ли време за да опознаеш Бог по по-задълбочен начин? Да ❑ Не ❑

_________________________________________________________________
Отбележи кое най-добре отговаря на твоята ситуация:
• Колко често изучаваш Библията в своето духовно време
			❑ Ежедневно ❑ Понякога
❑ Рядко
• Наизустяваш ли библейски стихове?
			❑ Редовно
❑ Понякога
❑ Рядко

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Ефесяни 6:16 ни
призовава да
използваме
щита на вярата,
за да угасим
вражеските огнени стрели.
Направи списък на някои
от стрелите, които сатана е
изстрелял напоследък:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Какво би посъветвал човека, който казва "" Но аз
нямам много вяра. Вярата
ми е много слаба.“?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

• Колко пъти слушаш библейска проповед в църква?
			❑ Редовно
❑ Понякога
❑ Рядко
• Оцени от 1 до 10 способността си да разпознаваш лъжите и
		 измамите на дявола: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Мечът на Духа е полезен, за да се защитаваме и да атакуваме. Евреи 4:12
казва, че Библията е ___________________ и ________________________
Когато благовестваме Евангелието, ние нахлуваме на територията на Сатана. Ние проповядваме Библията, а не нашите лични мнения. Словото е
това, което осъжда хората и освобождава човека от греха.
6. Истината ни защитава; но е важно не само _______________________ на
словото, но и ______________________________________. Яков 1:22
15

_________________________

Какво трябва да
правим за да расте
нашата вяра?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Бронения нагръдник на правдата ст.14
7. Според Римляни 3:24 ние сме били ______________________ даром от
Неговата благост. Оправдан означава, че Бог ни е обявил за праведни.
Не защото заслужаваме да бъдем наричани праведници, а защото, вярвайки в Христос, неговата правда отмени присъдата, която ни осъди.
ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Според Филипяни 4: 6,7
християнинът изпитва мир,
когато изпълнява онова,
което казва ст. 6.
Вместо да ______________,
трябва _________________
________________________

8. Римл. 5: 1 - последица от нашето оправдание е, че имаме ____________
с Господ. Тази истина ни предпазва от дяволската лъжа, че все още
сме в дълг с Бог.
9. Оправданието ни дава свобода да не се подчиняваме на греха, какви
сме ние сега? Римляни 6:18 ______________________________________
Да кажем не на греха и да постъпваме правилно е най-добрата ни защита.
Да облечеш нагръдника на правдата означава да си припомняш всеки
ден, че в Христос вече не си под осъждане. Тази истина те защитава от
обвиненията на врага и изисква да избереш да живееш свят живот и да
вършиш справедливи дела.
Обути с готовност да провъзгласяваме евангелието на мира. ст.15
Бъдейки в мир с Бог (Рим. 5: 1), винаги трябва да съм готов да нося
Благовестието на мира на другите.
10. Какво казва Римляни 10:15 за тези, които проповядват Евангелието?
________________________________________________________________
Не забравяй, че оръжието, което използваме, за да оповестим новината за мир с Бог, е мечът на Духа - Библията. Нека се доверим на нея, а
не на способностите ни да докоснем твърдите сърца на хората.
Щитът а вярата ст.16
Да използваш щита на вярата означава да вярваш, че Бог ще действа
според характера си и обещанията, разкрити в Словото му. Вярата е
доверие на това, което чета в Библията.

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Матей 15-21
(по една глава
на ден).
Наизусти
Ефесяни 6:11
“Облечете се в Божието
всеоръжие, за да можете
да устоите срещу хитростите на дявола.“
Превод от 1940 г.
“Облечете се с
всеоръжието
Божие за да
можете да
устоите среща
ухищренията
на дявола;” ЦП

11. Кои са пламтящите стрели на злото? ______________________________
________________________________________________________________
Да използваш щита на вярата е да вярваш на това, което Бог казва,
вместо на лъжите и обвиненията на неприятеля.
Шлемът на спасението ст.17
Шлемът защитава главата, защото основната цел на Сатана е нашият ум.
Като обвинител той атакува самочувствието ни, опитвайки се да ни
убеди, че сме слаби и се проваляме. Целта му е да ни убеди, че никога няма да имаме победа, че е безполезно да се противопоставяме на
изкушението. Но в Христос ние вече не сме „губещи“, а „победители“.
12. Ползи, които ми дава спасението:
Правото да се наричам _________________________________ Йоан 1:12
Няма да се загубя, защото имам _________________________ Йоан 3:16
Аз съм в _______________________________________ с Бог. Римляни 5:1
Греховете ми са ____________________________________ Колосяни 1:14
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Стъпка 7

Да простиш за
да бъдеш свободен
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Имам право да не простя на онези, които са ме наранили.
______ Прошката означава да забравиш обидата.
______ Мога да се освободя от горчивината само чрез прошка.

НУЖДАТА ДА ПРОСТИШ НА ОСТАНАЛИТЕ
ДА ПРОСТИШ:
Какво е и какво не е:

Потърси в Ефесяни 4 и отговори на следните въпроси.
1. Павел увещава вярващите да живеят в смирение, търпеливи един към
друг - ст.2. Какви характеристики трябва да съществуват в

•

Какво означава да простиш на някого? Прочети
следните истини за прошката и напиши на отделен
лист, коригирайки фалшивите идеи, които си имал.

•

Прошката е пътят към
свободата от горчивината.

•

В книгата си Победа над
мрака, стр. 164, Нийл Андерсън споменава четири
неща относно прошката,
които могат да бъдат обобщени по следния начин:

•

Това не означава да забравите стореното. Иска
ми се да беше толкова
лесно да изтрием миналото от спомените си.
След прощаването отнема
време спомените да избледнеят.

•

Това не означава да позволим да продължат да ни
манипулират или обиждат.
В любовта трябва да се
изправиш срещу този,
който те е обидил. Можем
да кажем, че сме му простили, но че повече няма да
продължим да приемаме
заплахи.

•

Това означава да спреш
да упрекваш другия
човек. Който прощава, не
изисква отмъщение или
наказание за това, което е
претърпял.

•

Това означава да се
примирим да живеем с
последиците от греха на
другия човек. Искаме или
не искаме, раните вече
съществуват в нас и до
известна степен единственото решение е да се
научим да живеем с тях

отношенията ми с други братя и сестри? Ефесяни 4: 2 _______________
________________________________________________________________
2. Какво означава дълготърпение ст.2? _______________________________
________________________________________________________________
3. Да си легнеш ядосан е начин да дадеш място на ____________ ст. 26-27
4. Защо е нездравословно да си лягаш ядосан? _______________________
________________________________________________________________
В 2 Кор. 2: 10-11, Павел говори за необходимостта да прощаваме на
другите, „така че Сатана да не използва случая против нас “
5. Помисли за момент. По какви начини Сатана може да получи надмощие,
ако позволим да ни завладее недоволството? _______________________
________________________________________________________________
Ако не простя на другите, мога ли да съм свободен?
Мога ли да стана пленник на горчивината? 		
Мога ли да бъда добре с Бог и да мразя брат си?
Като не се прощава, кой страда повече?		

Да ❑ Не ❑
Да ❑ Не ❑
Да ❑ Не ❑
Аз ❑ Другия ❑

6. Прочети колоната вдясно. Как се променя гледната ти точка спрямо
прошката? ______________________________________________________
ЗАТВОРНИЦИ НА ГОРЧИВИНАТА
Има много християни, които отхвърлят библейската заповед да прощават на
другите, предпочитайки да запазят обидата. Предпочитат отмъщението пред
прошката. Те казват: „Никога няма да му простя онова, което ми направи.“
„Как ще му простя толкова лесно? Искам да го видя да страда.“
Това, което тези хора не разбират е, че те самите страдат най-много.
Отказвайки да простят се превръщат в огорчени хора. Те не са свободни,
а роби на омразата и търсенето на отмъщение. Не могат да бъдат в мир и
тяхното огорчение се отразява на отношенията им с другите и с Бог. Няма
значение дали другият човек не заслужава прошка. Библейска заповед е
да се прощава. Само така човек може да живее свободен.
Чувствал ли си се някога пленник на горчивина? Обясни ____________________
_______________________________________________________________________
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7. Ефес. 4:31-32 ни обяснява как да се освободим от горчивината,

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

________________________________________________________________

Прочети тази
седмица
Матей 22-28
(по една глава на ден).

КАК ДА ПРОСТИМ
8. Кой е начина да простим? Ефес.4:32 ______________________________

Наизусти Колосяни 3:13

9. Каква е Божията прошка? На какви хора Бог прощава? Римл. 5:8

„Претърпявайте си един
друг, и един на друг си
прощавайте, ако някой има
оплакване против някого;
както и Господ е простил
вам, така прощавайте и
вие.” Превод от 1940 г.

________________________________________________________________
Leia Romanos 12.18-21 e responda:
10. Възможно ли е да си винаги в мир с всички? ст. 18

Да ❑ Не ❑

Защо? __________________________________________________________

“Претърпевайте си един
на друг, и един на друг си
прощавайте ако би некой
да има връх некого тъжба:
както и Христос е простил
вам, така и вие.” ЦП

Макар, че не мога да задължа всички да бъдат в мир с мен, мога да
бъда в мир с тях. Мога да изпълня своята част, която е да прощавам на
тези, които ме обиждат и да се извиня на тези, които съм обидил.

11. Според ст. 19 защо не трябва да отмъщаваме? ________________________________________________
Ще избегнат ли наказанието тези, които са наранили някой? Да ❑ Не ❑
Ще им потърси ли Бог сметка един ден?

Да ❑ Не ❑

12. Как трябва да се справяме с лошото? ст.21 ___________________________________________________
13. Как мога да победя лошото с доброто? ст.20 __________________________________________________
“Ще натрупаш жар на главата му“ (ЦП) се отнася до факта, че ако се отнасяш добре с врага си, ще го
накараш да се почуства засрамен.
14. Има ли граници за прошката? Според Матей 18:21-22, колко пъти трябва да простя на брат си?
______________________________________________________.
Според Исус има ли случай за който е невъзможно или не е необходимо да се прости? ____________
___________________________________________________________________________________________

СТЪПКИ ЗА
ПРОШКА НА
ДРУГИ

1.

Първо, признай своето недоволство и огорчение. Ако откажеш да признаеш силните
си емоции ще бъде по-трудно да ги разрешиш чрез прошката. Ще потънеш в
негодувание и самосъжаление.

2.

Може би си мислиш, че другите не заслужават прошка, но тогава ти също не си
заслужил Христос да умре заради греховете ти. Не забравяй, че те също са жертви
на греха.

3.

Реши да простиш на другите. Дори емоциите да ти казват „Няма да му простя“, реши
да оставиш недоволството си. Реши да простиш дори, когато не искаш. Изборът е
твой, ако искаш да се освободиш от миналото си.

4.

Моли се на Бог, като назоваш хората, на които искаш да простиш, и техните обиди.

5.

Реши да не продължаваш да укоряваш човека за това, което е направил. Спри да вадиш „мръсното пране“.

6.

Не забравяй, че прощаването не е същото като забравянето. Не можем незабавно да изтрием обидата
от паметта си. След като простиш, когато обидата ти дойде на ум, кажи: „Вече ти простих. Отказвам да
продължа да мисля за тази обида.

7.

Остави другия човек в Божиите ръце. Въпреки че той не съжалява, поне вече си свободен.Ти си отговорен
да простиш, а не да служиш като Светия Дух в живота на другите. Бог ще донесе справедливост в
определеното време.

СЕГА какво да реша?

❑  Ще простя

❑  Ще си остана злобен
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Стъпка 8

Прости ми
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Може да се обича Бог и едновременно да се мрази врага.
_____ Важно е да поискам прошка за обида, дори когато другият не
е готов да ми поиска прошка.
_____ Помирението трябва да е устно и лице в лице.

Когато в семейството ти има конфликт и си обидил някого, какво правиш?
❑ Чувствам се зле, но не казвам нищо на другия.
❑ Двамата прекарваме време без да си говорим. Когато започнем да
си говорим, си мислим, че нещата вървят добре.
❑ Отивам при другия, признавам вината си и се извинявам на глас.
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА ПРОШКА ОТ ДРУГИТЕ?
1. Когато обичаш някого, обиждаш ли го? ____________________________
Как се отнасяш с него? __________________________________________
2. Прочети 1 Йоан 4:20. Възможно ли е да обичаш Бог и същевременно
да мразиш някого? Да ❑ Не ❑
Прочети Матей 5:23-26 и отговори на въпросите:
3. Ако си обидил някого и не си потърсил помирение, възможно
ли е да поддържаш връзката си с Бог? Да ❑ Не ❑
4. Валидна ли е жертвата ти, хвалението или службата ти на Бог, ако не
си се помирил с брат си? Д а ❑ Не ❑

Защо? ____________________

________________________________________________________________
5. Според ст.25, защо е спешно да търсиш помирение с противника си?
________________________________________________________________
6. Въпреки че споровете не винаги стигат до крайности и до осъждане,
мислиш ли, че е спешно всеки спор да бъде решен възможно най-скоро?

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Как ще отговориш на тези,
които казват следното?
• Готов съм да му поискам
прошка, винаги когато ми
поиска и той.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
• По-добре е да не се извинявам, защото след това
той може да използва това
срещу мен.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
• Ако поискам прошка ще ми
се подиграват.
________________________
________________________
________________________
________________________

Д а ❑ Не ❑   Защо? _____________________________________________

________________________

________________________________________________________________

• Поисках му прошка, но не
ми е простил. Тогава? За
какво ми послужи това? Не
сме ли на същото място?

Според ст.22 предизвиквайки гнева на някой, го изпращам на съд. Да
не търсиш помирение, засяга не само нас, но и противника ни.
В ст.23 се казва „брат ти има нещо против теб“. Това означава, че някой
е обидил някой брат. Ключова стъпка в търсенето на помирението е да
отидеш при него и да му се извиниш.
7. Защо смяташ, че е трудно на хората да поискат прошка от някой друг?
________________________________________________________________
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

ДА ОТРАЗИ
За теб какво означава да се
„помириш“ с брат си?
_________________________
_________________________

КАК ДА ПОИСКАМ ПРОШКА ОТ НЯКОЙ?
8. Понякога думите не са достатъчни. Има случаи, в които е нужно възстановяване на нанесените щети. Закхей е бил бирник, корумпиран човек,
който е крал много. Когато се обърна от пътя си, какво обещание даде?

_________________________

Лука 19:8. _____________________________________________________

_________________________

________________________________________________________________

Трябва ли да се помириш с
някого? С кого?
❑ Съпруг/а
❑ Деца
❑ Родители
❑ Съседи
❑ Колеги
❑ Други

По старозаветните времена е било изискване да се компенсира нанесената вреда и да се добави наказание от 20% (Числа 5:7). Въпреки че не
живеем съгласно този закон, принципът на възстановяването е валиден
и днес.

_____________________

Процесът за искане на прошка
от някой има няколко стъпки.

_____________________
_____________________
Какво би направил днес за
да се приближиш до този
човек?

Подготви се за примирение:
•

Признай собствената си грешка. Бъди честен и признай, че си обидил
този човек.

•

След като признаеш вината си, помоли Бог за прошка.

•

Ако другият също е виновен, че те е обидил, простил ли си му?

_________________________

•

Намери подходящото време и място, за да поговориш с обидения.

_________________________

При разговора с обидения човек:

_________________________
_________________________

_________________________

•

Трябва да говориш лично, лице в лице и насаме с човека, освен в случаите на аморалност или сексуално насилие. В тези случаи трябва да
присъства съветник или пастора на църквата.

•

Помисли добре за думите, които ще използваш, когато се извиняваш.
Трябва да признаеш грешката си. Използвай думи като „сгреших“,
„лошо направено“ и т.н. Не се отнасяй леко към вината си.

•

Бъди смирен. Не се опитвай да оправдаваш действията си, нито да
обвиняваш другите за да се защитаваш. Признай вината си, дори когато е виновен и другият.

•

Не е нужно да навлизаш твърде много в детайли, но трябва ясно да се
посочи каква вина признаваш.

•

Завърши признанието си с въпроса: „Ще ми простиш ли?“

•

Не пиши писмо, освен в случай, че няма друг начин за комуникация.
Лесно е да се разбере погрешно писмото, освен това то може да бъде
прочетено от хора, които нямат нищо общо със случая.

•

Ако е нужно да се възстанови нещо, направи го.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази седмица
1 Коринтяни 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти Матей 5:23-24
„И тъй, като принасяш дара
си на олтара, ако там си
спомниш, че брат ти има
нещо против тебе,остави
дара си там пред олтара,
и иди, първо се помири с
брата си, тогава дойди и
принеси дара си.“
Превод от 1940 г.
„И тъй, ако принесеш
дара си на олтара, и там
се усетиш, че брат ти има
нещо на тебе; остави дарът
си там пред олтаря, и иди,
първом се примири с брата
си, и тогаз ела та принес
дарът си.“ ЦП

Ако не ми прости…!?
•

Ако другият откаже да прости, предай делото си на Бог и остави всичко в Неговите ръце. Изпълнявайки своята част, ти си свободен, дори
ако другият все още е сърдит. Помисли върху Римляни 12:18

9. Какво е решението ти? Готов ли си да поискаш прошка от този,
когото си обидил? Да ❑ Не ❑
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Стъпка 9

Призвани за святост
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)

ПРИЗОВАНИ ДА
СМЕ СВЕТИ

______

Мога да в живея святост и да греша едновременно.

______

Бог ме призовава да съм свят, защото Той е свят.

______

За да живея в святост трябва да правя добри неща.

Павел наричаше вярващите „свети“ (Еф. 1:1; Фил. 1:1). Защо? Той ги нарече така, защото терминът „светци“ изразяваше новата им позиция в Христос. Чрез кръвта на Христос, Бог ги обяви за праведни и свети.
1. Според 1 Кор. 1:2 Христос ни е осветил. Това означава, че ни е
отделил за святост. Въпреки че вече сме осветени сме призовани да

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Трябва да живеем по такъв
начин, че да получим наградата 1 Кор. 9:24
Ще получиш ли наградата за сега-шния
си начин на живот?

_____________________________________ ст. 2. Това означава, че сме
призовани за живот посветен на Бог и отказвайки се от греха.
2. Какво е святост? Може да я обясним така:
• Призовани да оставим греха и да се предадем на Бог.
• Това е една от чертите на Бог. (1 Петрово 1:15-16).
• Това е черта, която можем да имаме в Него. (2 Кор. 7:1; 1 Сол. 4:3).

❑ Да
❑ Не
❑ Не съм сигурен
Ако не си сигурен, следната
задача може да ти помогне
да разбереш защо.

3. Прочети 1 Петр.1:15-16 и отговори. Кой е свят? ___________________
Мога ли да бъда свят? Д а ❑ Не ❑
Някои виждат святостта като нещо, което е невъзможно да се постигне, но ако беше така Бог нямаше да ни заповяда да бъдем святи.
4. Всички християни ли живеят свят живот? Д а ❑ Не ❑
Защо не всички вярващи живеят в святост? Библията ни казва, че за
да живееш в святост трябва да се откажем от определени неща. Например 1 Сол.4:3,7 казва, че трябва да се въздържаме от:
__________________________ (ст. 3) и ________________________ (ст. 7).
Отбележи и други примери за неща, които трябва да изоставим:
_______________________________________________________________
5. И така, защо святостта е толкова важна за християнина? Това заповед
ли е или е просто друг избор? ___________________________________
КАК МОЖЕМ ДА ЖИВЕЕМ В СВЯТОСТ?
6. За да подобрим нашата святост трябва ___________________________
______________________________________________________ 2 Кор. 7:1
7. Какво прави Бог в нас, за да ни помогне да бъдем свети? 1 Йоан 1: 9
_______________________________________________________________
8. Прочети Притчи 4:23. Какво трябва да пазим? _____________________
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ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Има много неща, които могат
да възпрепятстват растежа
ти в святостта.
Отбележи нещата, които
пречат на работата на Христос в живота ти
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Приятели
Семейство
Работа
Музика
Телевизия, видеа и т.н.
Имоти
Липса на време
Ежедневни задължения
Не посещаване на
църква
Навици. Какви?
Други препятствия
______________________
______________________

Сега предай тези препятствия
на Бог, като му изповядаш
греховете си.

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
1.

Святостта започва от
ума и продължава до
действията ни. Фил.4:8

2.

Святостта включва
контрол над тялото и
емоциите. 1Кор. 9:27

ЗА ПРИПОМНЯНЕ
Бог ми е дал всички инструменти за святостта.

9. Какви практически предложения дава Библията за грижата за сърцето
ти?
Псалм 119.11 ___________________________________________________
Колосяни 3.2 ___________________________________________________
10. Да живееш в святост означава да имаш осветен живот. Какво е осветен
живот? _________________________________________________________
Виж Римляни 6:19. Ако преди сме давали назаем телата си за нечисти
действия, сега трябва да ги използваме за действия, които са угодни на
Бог.

1.

Дал ми е спасението.

ЕЖЕДНЕВНО ПОСВЕЩЕНИЕ

2.

Освободи ме от
робството на греха.

11. Прочети Римляни 12:1-2. Какво иска Бог от мен в ст.1 _______________

3.

Свободен съм от осъждане.

4.

Святия Дух живее в мен
за да произведе плодовете си.

12. Какво е „жива жертва“? __________________________________________

5.

Дал ми е Библията, която ми разкрива волята
му.

Следващата молитва може да ти послужи като пример за ежедневното
ти предаване.

6.

Предлага ми възможността да му предавам
ежедневно живота си.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази седмица 1
Коринтяни 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти
1 Петрово 1:14-15
“Като послушни чада, не се
съобразявайте с първите
страсти, които имахте във
време на незнанието си;
но, както е свет Тоя, Който
ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си
държане;“
Превод от 1940 г.
“като послушни чада, без да
се съобразявате с първите похоти които имахте
във вашето незнание,но
както е свет този който ви
е призовал, така бивайте
свети и вие във всичкото си
поведение;” ЦП

________________________________________________________________
________________________________________________________________

“Господи, предавам ти се.
Вземи ума и мислите ми.
Вземи очите ми и това, което виждам.
Вземи слуха ми и това, което чувам.
Вземи устните ми и това, което говоря.
Вземи сърцето ми и виж моите нагласи.
Вземи ръцете ми и това, което правя.
Вземи нозете и пътищата ми.
Вземи тялото ми, то е Твоя храм.
Изпълни ме със Святия си Дух.
Искам да ти се подчиня.
Искам да изпълнявам Твоята воля.

13. В ст.2 настоява да не се съобразяваме с начина на живот и мислене на
този свят. Направи списък на нещата, които ти пречат да живееш в
святост. _______________________________________________________
________________________________________________________________
14. За да не се съобразяваме със света, е необходимо да подновим
_____________________ ст.2. По този начин може да разбереш Божията
воля за теб.
Кои са някои от начините за обновяване на ума? ____________________
________________________________________________________________
15. Важно е да потвърждаваш ангажимента си към Бог всеки ден:
Да угаждаш на Бога, да го опознаваш по-добре и да получаваш
благословии в живота.
Готов ли си да Му отдадеш живота си от днес и завинаги? Да ❑ Не ❑
Подпис __________________________________ Дата _________________
22

Стъпка 10

Християнинът и парите му
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Има по-важни неща от това да печелиш добре и живееш удоб
но.
______ Отговорността да дават в църквата е само за тези, които
печелят добре.
______ Всичко, което имаме ние дадено от Бог.

МОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА
1. Според Лука 12:15, защо трябва да се пазя от алчност?
_________________________________________________________________
Ако животът на човека не се състои в изобилието от блага, които той
притежава, от какво се състои тогава? Виж Лука 12:31 _______________

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Прочети историята на вдовицата, която помогна на
Илия в 3 Царе 17: 8-16.
Какво научаваш от тази
история?

_________________________________________________________________

_________________________

2. Прочети 1Тимотей 6:17-19. Защо не трябва да се надяваме на богатството?

_________________________

_________________________

ст. 17 ____________________________________________________________

_________________________

3. Кой ми дава това, от което се нуждая, за да живея? ст.17 ______________

_________________________

_________________________

Колко често изразявам своята благодарност към Бог?_________________
4. Какво богатство трябва да търси християнина? ст.18-19 ______________
_________________________________________________________________
5. Библията казва, че съм управител на Божиите тайни. Какво е основното
изискване за да бъдеш добър управител? 1 Кор. 4:2
_________________________________________________________________
6. Кои са някои от нещата, които Бог ми е дал да управлявам?
_________________________________________________________________

Смяташ ли, че си струва да
се жертваш, за подкрепа на
Божието дело? Защо?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________________________________________________
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ МИ
Парите са едно от нещата, които Бог ми е дал да управлявам. Как
да управлявам финансите си? Внимателен ли съм или импулсивен?
Библията учи, че е важно да върнем на Бог част от това, което той
ни е дал. Тази част се нарича дарения и десятък.
7. Кога трябва да дам на Бог? 1 Кор. 16:2 _____________________________
Това означава, че е важно да подкрепяте Божията работа редовно, а не
частично. „Първият ден от седмицата“ се отнася за неделята.
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Какво предупреждение дава
Христос на онези, които се
доверяват на собственото
си богатство? Лука 12:
16-21
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ДА ИЗЧИСЛЯ
Колко е месечния ми доход?
____________________________

8. Добре ли е да давам само когато имам допълнителни приходи?
Да ❑ Не ❑   Защо? ___________________________________________
______________________________________________________________
9. Какво казва 1Кор.16:2 относно сумата, която да даря?

Колко е 10% от дохода ми?
____________________________
(10% са 10 части на всеки 100,
които имам, напр. на 100 лв.
10% са 10 лв.)

______________________________________________________________
Според "успеха на работите си" означава да даваме според доходите
си. Който получава повече, дава повече. Който получава по-малко,
дава по-малко.

Църквата ми трябва да е първата, която да получи финансовата ми помощ, защото там
получавам обучение, подкрепа
и духовни грижи.

10. В старозаветните времена десятъка е било задължение. (Левит 27:30-

С Божията помощ предлагам
да дарявам на моята църква
сумата от:

11. Ако в древни времена са давали 10% от доходите си на Бог, сега
който е в Христос, трябва ли да дава поне десятъка? Да ❑ Не ❑

_____________ всеки месец

С КАКВО ОТНОШЕНИЕ ТРЯБВА ДА ДАРЯВАМ?

_____________ всяка седмица

32). Какво е десятъка? _________________________________________
Десятъка е десетата част от нещо, т.е. 10%..

12 Според 2Кор. 9:6, моето дарение е инвестиция в Божието дело.
Следователно трябва да се дава ________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети 1Кор. 15-16
и Псалми 12-16
(по една глава на ден).
Наизусти 2 Кор. 9:6
“А това казвам, че който сее
оскъдно, оскъдно ще и да
пожъне; а който сее щедро,
щедро ще и да пожъне.“
Превод от 1940 г.
“А това казвам, че който сее
оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро
и ще пожъне.“ ЦП

Въпреки че македонските вярващи бяха бедни, те даваха щедро за
Павел. Те се жертваха (2 Кор. 8: 1-3). Отговорността и привилегията
да подкрепяме Божието дело не са само за богатите хора.
13. Според 2 Кор. 9: 7, трябва да се дава както _____________________ в
сърцето си. Това означава, че е важно да се планира и дава разумно,
а не импулсивно.
14. Според 2 Кор. 9: 7, трябва да се дава „не с _________________,нито с
____________________, защото Бог обича ________________________ "
15. За какво трябва да внимаваме когато даваме, според Матей 6:1-2?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Как трябва да се дава? Матей 6:3-4 _____________________________
______________________________________________________________

БЛАГОСЛОВИЯТА НА ДАВАНЕТО
16. Какво ни казват следващите стихове за благословението от щедрото даване
и жертвите за Бог?
2 Кор.9:6 ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Деяния 20:35 ________________________________________________________
Защо е по-благословенно да даваме, отколкото да получаваме ____________
_____________________________________________________________________
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Стъпка11

Мога да го правя,
но трябва ли?
Напиши Лъжа (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Има неща, които Библията не забранява, но не ме устройват.
_____ Действията ми могат да послужат за препъни камък на другите.
_____ Свободата ми в Христос ми дава правото да правя каквото
Днес в нашето общество
си искам.
има редица противоречиви
практики които засягат
вярващите. Например
има различия в мненията сред християните по
отношение на облекло, музика и някои забавления.

Тези „съмнителни“ практики предизвикват противоречия сред християните,
защото някои ги смятат за разрешени, докато други смятат, че не бива да
се практикуват. Винаги ще има различни мнения за конкретни неща, които
Библията не забранява.
По време на служението си Павел се сблъсква с противоречието дали вярващият може да яде храната принесена в жертва на идоли или не. Следните принципи, извлечени от неговите учения, ще ти помогнат да вземеш
решение в „съмнителни“ области.

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Отдели малко време и анализирай живота си. Изграждам ли живота на моя брат с
постъпките си?

ПОЛЕЗНО ЛИ Е?

Направи списък на постъпки, които могат да се окажат
препъни камък за други.
Виж дали в живота ти има
някоя и помоли Бог да ти помогне да я надвиеш заради
любовта към брат ти.

1. В 1 Коринтяни 10:23 Павел представя важен принцип за живота ни:

_________________________

Всичко е ___________________, но не всичко _______________________.
Какво означава това? ____________________________________________
________________________________________________________________
2. Би ли могъл да дадеш пример за нещо, което не е забранено в Библията,
но не е подходящо и за живота ти? ________________________________
________________________________________________________________
3. Защо някои неща не са добри за вас? Погледни последното изречение
на 1 Коринтяни 10:23 и отговори: Въпреки че си свободен да правиш
много неща, не всички ___________________________________________
Ако нещо не изгражда, по-добре е да се избягва, дори ако това не е
изрично забранено в Библията. Така че добър начин да прецениш целесъобразността на някои неща е да попиташ:
• Това ще ми помогне ли да израствам като християнин?
• Може ли по някакъв начин да навреди на растежа ми?
4. Прочети 1Коринтяни 6:12. Какво разбираш от последната част на стиха?
________________________________________________________________
Животът на някои християни е управляван от модата, музиката, телевизията и т.н. Много пъти те дори не осъзнават влиянието, което оказват
върху живота им.
5. Ако нещо управлява живота ти, от полза ли ти е?____________________
Смяташ ли, че има вредни неща, които управляват някои области от
живота ти? ______________. Ако има, кои са? _______________________
________________________________________________________________
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_________________________
_________________________
_________________________
Сега помисли за начини, чрез които можеш да
помогнеш за израстването
на братята ти в Христос.
Отбележи някои конкретни
примери.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ЗА
ИЗУЧАВАНЕ
Прочети Кол.3:23-24 и
напиши принципите, които
съдържа.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

КАК ЩЕ ВЪЗДЕЙСТВА НА ДРУГИТЕ ПРИНЦИПЪТ НА ЛЮБОВТА?
6. Какво предупреждение има в 1 Коринтяни 8:9? _____________________
________________________________________________________________

ДА НАПРАВИШ
Прочети и размишлявай
върху 1Кор. 10:23-33.
Извади практически
приложения за живота ти.
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

7. В 1 Коринтяни 8:13 Павел дава ясно позицията си относно това да не
бъдеш за брат си препъни камък. Какво показваше с това действие?
________________________________________________________________
8. Какви обичаи или действия трябва да избягва вярващият? Римляни 14:13
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9. Запиши какво в живота ти може да накара другите да се спънат. _____
________________________________________________________________
10. Според Римляни 14:19 трябва да търсим ___________________________
________________ и за ___________________________________________.
“Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго.“
1Кор. 10:24 Вниманието към другите хора трябва да бъде водещ принцип
в живота ти. Днес има обичаи или дейности, които за някои са добри, но за
други са лоши. Те могат да бъдат както облеклото, така и говоренето, храната,
забавлението и дори специфични за църквата неща. Следователно любовта
ограничава моята християнска свобода, до тази на другия брат. От съображение към брат си трябва да се ограничавам.

ПРОСЛАВЯ ЛИ БОГ?
11. Каква трябва да бъде целта ми във всичко, което правя? 1 Коринтяни 10:31
___________________________________________________________________
Запитай се: Мога ли да направя това и едновременно да прославя Бог?
РЕЗЮМЕ : При съмнение как да постъпя, трябва да имам предвид:
•

Дори и да не е забранено, полезно ли е за мен? Назидава ли ме?

•

Как влияя на братята и сестрите? Изграждам ли ги или ги спъвам?

•

Правейки това, прославя ли се Бог?

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
2Коринтяни 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти

ИЗБЯГВАЙ ЕКСТРЕМНИТЕ СИТУАЦИИ
Слободията: Това е, когато човек практикува свободата си в Христос без
предпазливост. Той не изследва нещата, за да види дали наистина са подходящи за неговия растеж. Нито взема предвид как неговите действия ще повлияят
на другите братя по вярата. Не се интересува от другите.

1Коринтяни 10:23
“Всичко е позволено, но не
всичко е полезно; всичко е
позволено, но не всичко е назидателно.” Превод от 1940 г.

Легализма: Има хора, които управляват живота си чрез забрани. Те вярват, че
ако следват списък със забрани, ще бъдат духовни. Тяхната концепция за духовност се основава повече на това, което не правят, отколкото на това, което
правят. В същото време те съдят другите братя, които се чувстват свободни да
практикуват някои съмнителни неща. Те отразяват нагласите за превъзходство,
критика и негативизъм.

“Всичко ми е дозволено, но
всичко не е за полза: всичко
ми е дозволено, но всичко не
е за назидание.“ ЦП

Балансиран живот: Този човек изследва съмнителните неща, като избягва
вредното и неназидателното. Той не осъжда тези, които имат друго мнение,
но от любов към братята си ограничава свободата си, за да не бъде препъни
камък. Той се опитва да прослави Бог във всичко, което прави.
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Стъпка 12

Вземайки мъдри решения
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Библията е единственото надеждно ръководство за живота
ми.
_____ Всички проповедници се основават на Библията.
_____ Важно е не само да се изучава Библията, но и да се прилага.

Какво трябва да направя?
В кого трябва да вярвам?
В коя църква трябва да ходя?

Задаваме тези въпроси, защото света в който живеем е противоречив и
много объркващ. При кого е истината? Разсъждаването е разграничаването на едно нещо от друго.
БИБЛИЯТА ПОКАЗВА ПРАВИЛНИЯ ПЪТ
1. В свят, в който всеки твърди, че има истината, къде може да се намери
тя? _________________________________________________ Йоан 17:17
2. Какво е по-правилно да се каже?
				

❑ Библията съдържа истината.
❑ Библията е истината.

3. Какво прави изучаването на Библията в живота ни?
Псалм 119.98 ___________________________________________________
Псалм 119.130 __________________________________________________
4. В допълнение към изучаването на Библията е важно това, което казва
Матей 7: 24-27: Всеки който __________ думите на Исус и ги _________
е като мъдър човек, който построи къщата си върху скала ст. 24.
Но който _______________ думите на Исус и __________________ е като
неразумен човек , който построи къщата си върху пясък ст.26
5. Каква е основната разлика между тези, които строят върху скала и
тези, които строят върху пясък? __________________________________
________________________________________________________________
6. Според Йоан 7:17 човекът, който може да различи между фалшивото и
истинското учение е този_________________________________________
Не е достатъчно само да имаш библейски познания, но и да си готов да
се подчиняваш на това, което Бог ти казва. Виж и Яков 1:22-24.

ЗА РЕШАВАНЕ
Може би след изучаването
на този урок си разбрал, че
в миналото ти е липсвало
духовно разбиране.
Може би си слушал неразумни съвети или си се прикрепил към църква, която
манипулира вярващите,
опитвайки се да ги контрлира, вместо да ги обучава да
изучават Библията. Може би
си бил увлечен от емоция,
без да си оценил посланието, което проповядват.
Каквото и да е, сега осъзнаваш нуждата си от повече
проницателност, но как се
придобива тя?
Не забравяй, че за да
открие фалшива банкнота,
касиерът на банката трябва
да познава истинската. Не
е възможно да се проучат
всички видове фалшиви
банкноти, но ако познава
добре истинската, лесно се
разпознава фалшификата.
За да се различава истината от лъжата, трябва да се
познава добре Библията.

❑ Решавам да отделям

повече време за изучаване Словото Божие.

ПАЗИ СЕ ОТ ФАЛШИВИ УЧИТЕЛИ

❑ Духовното ми време ще

7. Ако някой проповедник е популярен, това означава ли
че той се придържа към Библията? Да ❑ Не ❑

_________________________
(часа)

бъде всеки ден от

8. Има много пастори, които говорят за Бог, но не казват истината. На
какво ни учи Матей 7:15 __________________________________________
________________________________________________________________
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_________________________
Подпис
_________________________
Дата

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Как мога да разбера Божията
воля за важните решения в живота ми? Виж Приложение 1
"Познавайки Божията воля"

9. Как можем да познаем истинските учители? Матей 7: 16-17
______________________________________________________________
10. Павел в 2 Тимотей 2:15 настоява да “ ____________________________
словото на истината.” Това означава, че човек трябва да внимава да
не изкривява Библията или да я използва за свои цели за да манипулира хората. Виж също 1 Солунци. 2: 3-6.
11. Има ли проповедници, които злоупотребяват със Словото?
Да ❑ Не ❑   Откъде разбираш, че го правят?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

ЗА ОБМИСЛЯНЕ

		

КАК ДА ИЗБЕРА ЦЪРКВА, В КОЯТО
СЕ ПРОПОВЯДВА ИСТИНАТА

Следващите въпроси могат да ти помогнат за оценяването на някоя църква.

Някои църкви се
основават на религиозни традиции, а не на Библията. Понякога тези традиции изкривяват библейското учение.

Да ❑  Не ❑

Посланията представят ли Библията подредено и ясно?

Да ❑  Не ❑

Лидерите хора на вярата ли са? Показват ли плодовете на
Духа?

Да ❑  Не ❑

Помисли за някои религиозни
традиции, които нямат библейска основа!

Трябва ли да приема казаното от проповедника, без да съм
на същото мнение?

Да ❑  Не ❑

Има ли манипулация?

__________________________

Да ❑  Не ❑

Грижат ли се вярващите в тази църква един за друг?

Да ❑  Не ❑

Преобладава ли библейското учение над емоционализма?

Да ❑  Не ❑

Насърчават ли вярващите да изучават Библията?

Да ❑  Не ❑

В тази църква хвалят ли Христос повече от управляващите?

Да ❑  Не ❑

Проповедите са повече за изграждане или за изобличение?

Да ❑  Не ❑

Наблягат ли на благодатта над правилата?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

ТЪЛКУВАНЕ НА БИБЛИЯТА

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Тази седмица прочети
2 Коринтяни 8-13 и Псалм 17
(по една глава на ден).

Защо има толкова объркване относно значението
на някои пасажи? Следните прости принципи могат
да ни помогнат.
•

Трябва да четем Писанието с отворен ум за това, което Святият Дух
иска да ни каже, без да имаме предразсъдъци или предубеждения.

•

Тълкувайте Библията буквално. Трябва да разбирате думите в нормалния им смисъл, не се опитвайте да „одухотворявате“ или да търсите
скрити значения.

•

Вземете под внимание контекста на стиха, който се опитвате да интерпретирате. „Контекстът“ се отнася до стиховете, които идват преди
и след. Ако не вземем предвид контекста, тълкуването може да бъде
изкривено.

•

Библията се тълкува сама по себе си, сравнявайки един стих с други.
Това което ни казват другите стихове може да ни помогне за разбирането на определен стих. Това означава, че за тълкуване на трудния
стих трябва да се тълкува в светлината на други по-ясни стихове.

•

Вземете под внимание използването на фигури на речта като метафори, сравнения, аналогии, хипербола и др. Например, когато Христос
каза: „Аз съм пътят“, ние знаем, че Той говори в преносен смисъл.

Наизусти 2 Тимотей 2:15
“Старай се да се представиш
одобрен пред Бога работник,
който няма от що да се срамува, като излагаш право словото
на истината.“ Превод от 1940 г.
“Старай се да представиш себе
си удобрен пред Бога, работник
който нема от що да се срамува, като разподеляш право
словото на истината.” ЦП
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Стъпка 13

Споделяне на Христос
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Мога да реша дали искам да евангелизирам или не.
_____ Повечето хора на земята ще отидат на небето.
_____ Добрият евангелист изпитва състрадание към невярващите.

Нека си припомним, че евангелизирането е споделянето на плана за спасение с другите хора, така че и те да дойдат да приемат Христос за свой
Спасител.
ЗАЩО ДА ЕВАНГЕЛИЗИРАМЕ?
1. Какво ни казва Римляни 3: 10-12, 23 за състоянието на човека?
________________________________________________________________
Затова всички ние се нуждаем от Христос в сърцата си.
2. Има два пътя, които водят до две дестинации (Матей 7: 13-14).
Ширoкия път води до _____________; тесният води до ______________.
Каква е съдбата на повечето хора? ________________________________
3. Една от причините толкова много да се загубят е, че има толкова много
____________________________________________________ Матей 7:15.
Исус описа тези учители като вълци в овчи кожи, като посочва че
фалшивото учение почти винаги изглежда привлекателно и добро.
4. В 1 Йоан 2:28 ни е заповядано да __________________ в Христос, така

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Прочети Откр. 20:11-15
и избери някоя от следните
възможности:

❑ Би ли искал роднините ти
и приятелите ти да бъдат
хвърлени в огненото
езеро?

❑ Би ли предпочел те да са

с теб и да се радват на
вечен живот? Откр. 21:1-7

че при Неговото идване да не се налага да _________________________.
Който пребъдва в Христос, ще бъде послушен на заповедта му да носи
Евангелието на целия свят. Не знаем деня или часа, но всеки ден сме
по-близо до неговото идване. Римляни 13:11.
5. Евангелизирането не е избор, при който мога да кажа, дали ще евангелизирам или не. Прочети следващите стихове и запиши заповедите.
Матей 28.19 ___________________________________________________
Деяния 1.8 _____________________________________________________
2 Тимотей 4.2 ___________________________________________________
Освен тези стихове, има и други, в които откриваме, че евангелизирането не е избор, а заповед.
Казахме, че всеки вярващ трябва да представи посланието на Христос.
Но за да бъде нашето послание ефективно, трябва да отговаряме на
определени изисквания.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕВАНГЕЛИЗИРАНЕ

ДА НАПРАВЯ
От този момент се
ангажирам да се моля за
следните хора, така че Бог
да ми даде възможност да
споделя Христос с тях:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

6. Трябва да сме родени __________________________________. Йоан 3: 3
7. Според Йоан 15: 4-5, ние трябва да _____________________ в Христос.
Това е живот в общение с Христос, в зависимост винаги от него.
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СЪВЕТИ ЗА
ВСЕКИ,
КОЙТО
СПОДЕЛЯ ЗА
ХРИСТОС.
1.

Бъди искрен. Другият
човек ще го забележи.

2.

Грижи се за външния си
вид и лична хигиена.

3.

Бъди мил с хората. Понякога не е толкова важно
колко се казва, а как се
казва.

8. Трябва да имаме ____________________ за хората, както Христос я
имаше за тях. Матей 9:36; 14:14.
9. Според Матей 7:29 е необходимо да имаме ______________________,
това не означава, че трябва да вършим чудеса или изцеления, а че
трябва да имаме подкрепата на Писанията, за да проповядваме; и
преди всичко трябва да демонстрираме със собствения си живот
какво е направил Христос за нас със Своето Слово (Матей 5:16).
10. Не ________________ да свидетелствам за Христос. 2 Тимотей 1: 8.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВАНГЕЛИЗАТОРА
Молитва: помоли Бог да те напътства чрез Светия си Дух, за да
предадеш успешно посланието в точния момент.

4.

Говори, за да убедиш слушателя, а не да го надвиеш.

Търсене в Библията: Важно е Божият пратеник да изучава Библията всеки ден, тъй като именно тя свидетелства за Исус (Йоан 5:39).

5.

Слушай. Това ще ти помогне да представиш посланието си ефективно.

6.

Наизусти стихове, които да
придружават педставянето
ти на Евангелието.

Запомни плана на спасението: Виж простия план в приложението. Важно е да запомниш плана, за да се възползваш от всяка възможност. Като запомниш плана за спасение, това ще ти даде повече
увереност, когато става въпрос за споделяне на спасението.

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Помисли за изискванията на
1 Петър 3:15 и ги запиши:

КАК ДА ЗАПОЧНЕШ ЕВАНГЕЛИСТСКИ РАЗГОВОР
Разчитай на Светия Дух, за да отвориш вратата за
твоето свидетелство. Следните въпроси могат да
помогнат за започване на разговор:

__________________________

Да предположим, че си починал днес и Бог те попита:
„Защо да те пусна в рая?“ Какво би отговорили?
Отговорът на този въпрос ти казва дали човекът разбира Евангелието или разчита на своите дела, за да се спаси.

__________________________

•

Според теб какво трябва да направи човек, за да отиде в рая?
Искаш ли да знаеш какво казва Библията по този въпрос?

•

Искаш ли да ми помогнеш, като ми дадеш мнението си за тази
брошура? Ако човекът каже „да“, започни да евангелизираш.

•

Ако говори по теми като световните проблеми (престъпност,
семейни проблеми и т.н.) го попитай: Кое е решението на толкова много проблеми? Знаеш ли, че Библията има отговорите на
всички тези проблеми?

•

Уверен ли си, че ще бъдеш в рая, ако умреш днес? Искаш ли да
знаеш как може да имаш тази увереност?

•

Когато някой ти разкаже за личен проблем, който има, попитай:
Мога ли да се помоля за теб точно сега? По-голямата част от
хората ще бъдат много благодарни за интереса ти и молитвата.
Това оставя отворена врата, за да споделиш повече с тях следващия път.

•

Къде се намираш по пътя на твоето духовно поклонение?

•

Някога обяснявано ли ти е как човек може да познае Бог?

•

Мога ли да споделя какво казва Библията по тази тема?

__________________________
__________________________
__________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази седмица
1 Тимотей 1-6 и Псалм 18
(по една глава на ден).
Наизусти Римляни 10:15
“И как ще проповядват, ако не
бъдат пратени? Както е писано:
- "Колко са прекрасни Нозете
на тия, които благовествуват
доброто!" Превод от 1940 г
“И как ще проповедат ако се
не проводят? както е писано:
"Колко са прекрасни нозете на
тези които благовествуват мир,
на тези които благовествуват
доброто!" ЦП
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Стъпка 14

Бъдещето
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Грабването е същото като скръбта.
_____ Невярващите ги очаква страшен съд.
_____ Във всеки един момент Христос може да вземе
децата си в присъствието си.

Понякога, виждайки объркването в света, човек се пита какво ни очаква в
бъдеще? Все още ли Бог контролира света? Библията описва суверенния
план на Бог за бъдещето. Нека да видим някои детайли от него.

Църквата

(Сегашно време)

Второто
идване

Възторга

Пророческия календар

Голямата скръб
7 години

Възкресение
Христово от мъртвите
Живите вярващи ще
бъдат грабнати.

Хилядолетното
Царство

Връщането на
Христос на земята

1000 години

Възкресение на
нечестивите за
финалния съд
Голям бял трон

Важна забележка: Има различни гледни точки по отношение на бъдещето.
Този и следващият урок отразяват възгледа на автора за второто идване на
Христос и грабването преди голямата скръб. Не всички вярващи приемат
това тълкуване. Така че не позволявайте това да бъде спорна точка сред
вярващите във вашата група. Ако се съмнявате, консултирайте се с вашия
пастор.

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
Имаш ли член на семе-йството
в Христос, който е починал?
Как се чувстваш, след като
прочете и размишлява върху
истините на 1 Сол. 4: 13-16?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Вечността

___________________________

Небе
За праведните

___________________________

Ад
за неправедните

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ

ГРАБВАНЕТО
Библията учи, че в неочакван момент Христос ще дойде, за да отведе
църквата си в негово присъствие. Това се нарича грабване (грабването).
Може да се случи всеки момент. Той идва в облаците, за да грабне църквата. Това е събитие, различно от Второто пришествие. 1 Сол 4: 13-18; 1
Кор. 15: 51-53.
Прочети 1 Солунци 4: 13-18. Тук Павел отговаря на въпроса какво ще се
случи с християните, които вече са починали. Нека видим отговора му:
1. Какво се случва, когато тръбата прозвучи и Господ слезе от небето?

Библията казва ли, че всички
религиозни хора ще бъдат
грабнати?
Да ❑ Не ❑
Има ли хора, които твърдят,
че са християни, но всъщност
не са?
Да ❑ Не ❑
Има ли хора във вашата църква, които мислят, че са деца на
Бог, но не са?

ст. 16 __________________________________________________________

Да ❑ Не ❑

ст. 17 __________________________________________________________

Какво ще се случи с тези хора
в грабването?

2. Кой идва за да ни грабне? ст 16___________________________________

___________________________

3. Къде ще се срещнем с Господ? ст.17 _____________________________

___________________________

4. Къде ще бъдем след грабването? ст.17 ____________________________

___________________________
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___________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 1 Коринтяни 15: 51-53 и отговорете на следните въпроси:

Прочети тази
седмица
2 Тимотей 1-4
и Псалми 19-21
(по една глава на ден).

5. “Не всички __________________ но всички ще се __________________“
ст.51 Не всички вярващи ще умрат, защото ще бъдат грабнати преди
да умрат.

Наизусти 1 Солунци 4:17

Ще бъдат ли грабнати всички живи вярващи или само някои?
______________________________________________________________

“после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати
заедно с тях в облаците да
посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с
Господа.“ Превод от 1940 г.

6. При грабването, тленното ще бъде превърнато в _________________,

“после ние живите които сме
останали с тех наедно ще
бъдем грабнати на облаци да
срещнем Господа на въздух;
и така ще бъдем всекога с
Господа.” ЦП

7. Колко дълго ще продължи грабването? ст. 52, ____________________

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Някои хора са чули Евангелието, но не искат да приемат Христос. Те казват: "Ако
наистина грабването се случи
и всички християни изчезнат,
тогава по-късно ще приема
Христос."
Какво би казал на тези хора в
връзка с това, което Библията
учи относно скръбта? Преди да
отговориш, прочети Откр. 20:4,
за да видим какво ще се случи
с мнозина, които приемат по
време на скръбта.

а смъртното ще бъде превърнато __________________________ ст. 53
Какво мислиш, че означава това? _______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Обобщение: Всеки момент Христос може да дойде да грабне
църквата Си. Това се случва за миг, първо мъртвите християни ще
възкръснат, след това живите вярващи ще бъдат взети да бъдат с
Христос завинаги. И мъртвите, и живите ще бъдат преобразени. Те
ще получат нови тела и вече няма да се борят със слабост, болест
или грях.
СКРЪБТА
Библията учи, че след грабването на църквата ще дойдат седем години
скръб върху целия свят.
8. Матей 24:21 казва, че ще има _____________________________, както
не е имало от началото на света до сега, нито ще има. ст. 22 казва,
че няма да има оцелели, ако не е намесата на Бог да я съкрати.
Книгата Откровение описва
времето на скръбта по следния начин:

___________________________

•

Започва след грабването на църквата.

___________________________

•

Ще бъде време, когато Бог ще отприщи гнева си срещу злото
човечество. (Откр. 14: 19-20).

•

Ще има три вида съд и отмъщение. (Откр. 6, 8-9, 15-16). Те
включват война, глад, смърт (повече от половината от населението на света), чума и земетресения. Ще бъде унищожена една
трета от цялата зелена трева, питейна вода и всичко което живее
в морето. Хората ще бъдат измъчвани в продължение на пет
месеца с толкова силна болка, че ще искат да умрат.

•

Целият свят ще попадне под властта на Антихриста, обявен за
враг на Бог и неговия народ. (Откр. 13: 3, 4, 7)

•

Много от тези, които искат да следват Бог, ще бъдат преследвани, чак до смърт (Откр. 6: 9-11; 7: 9-14; 20: 4). Ще има и усилено
преследване за Израел (Откр. 12; Мт. 24).

•

Ще има много фалшиви религии, една от които ще е посветена
на почитането на Антихриста. (2 Сол. 2: 3-4, 9; Откр. 13: 8, 11-18).

•

Скръбта ще приключи, когато Христос се върне на земята, за да
съди злото и да установи своето царство

___________________________
___________________________
___________________________
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Стъпка 15

Повече за бъдещето
Напиши ЛЪжа (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Второто пришествие на Христос ще бъде радост за повечето.
_____ Един ден Христос ще се върне, за да съди и да царува над
света.
_____ Невярващите ще бъдат осъдени и хвърлени в огненото езеро.

ВТОРОТО ИДВАНЕ НА ХРИСТОС
За разлика от грабването, където Христос идва невидимо да вземе своята
църква, Библията също говори за Второто пришествие на Христос. В края
на скръбта, когато светът е на път да бъде унищожен, Христос ще дойде
във видима форма, за да съди света и да установи своето хилядолетно
царство на земята.
1. Кой ще види Второто пришествие на Христос на земята? Откр. 1:7
________________________________________________________________
2. Когато Христос се върне, ще има _____________ от страна на мнозина.
Прочети Откр.19:11-16 и отговори на следните въпроси:
3. Предстои справедливост за _______________ и ________________ ст.11
4. Как е описано пришествието на Христос в ст. 15? ___________________
________________________________________________________________
5. Кой трябва да се страхува от Второто пришествие? _______________
За разлика от стархуващите се, за праведните Второто пришествие е
време на радост; това бележи края на управлението на Антихриста и
началото на праведното царство.
6. Неговото име е ________________________________________ ст.11 Това
означава, че въпреки че той идва да съди, неговите решения винаги
са в съответствие с истината и справедливостта. Всеки ще получи
заслуженото.
7. Ст.16 нарича Христос ___________________________________________.
Христос идва да установи своето съвършено царство на земята. Той
ще бъде цар над цялото човечество, но първо трябва да съди злото,
така че справедливостта да триумфира в царството му.
В обобщение: В края на скръбта Христос ще дойде на земята
да изпълни две цели: да съди и царува. Неговата присъда ще
бъде ужасна за злото, докато царството му ще бъде съвършено,
справедливо и спокойно.
ХИЛЯДОЛЕТНОТО ЦАРСТВО
След Второто пришествие Христос ще установи съвършено царство на
мира и справедливостта на земята, което ще продължи хиляда години.
8. Къде ще бъде Сатана през хилядолетието? Откр. 20: 1-3
________________________________________________________________
9. Исая 11: 4 описва хилядолетието като време на _____________________
за бедните и _____________________________________ за нечестивите.
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Виждайки състоянието, в
което се намира светът
днес, би било много лесно
за едно Божие дете да се
обезсърчи, като се съмнява,
че Бог наистина е в контрол
над нещата.
Библейските пророчества
обаче ни дават представа за
реалната ситуация. Размишлявай върху следните
пасажи:
“...И в дните на ония царе
небесният Бог ще издигне
царство, което до века
няма да се разруши, и владичеството над което ня
ма да премине към други
люде; но то ще строши и
довърши всички тия царства,
а само то ще пребъде до
века.“ Данаил 2:44
“Но светиите на Всевишния
ще приемат царството, и
ще владеят царството до
века и до вечни векове.“
Данаил 7:18

ЗА ОБМИСЛЯНЕ

10. Ще има мир: _____________ ще живее с _______________ Исая 11: 6

Какво преобладава най-много
в изграждането на живота ти?

11. Няма да има зло, защото земята ще се напълни с _________________

❑ Злато, сребро и скъпоценни камъни

❑ Дърво, сено и слама

___________________________________________________. Исая 11: 9
СЪДЪТ ЗА ДЕЛАТА НА ХРИСТИЯНИТЕ
12. Прочети 2 Коринтяни 5: 9-10. Павел каза, че се опитва да угоди на

ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СЕ
ОТЧЕТЕМ НА БОГ .....

Господ. Защо? ст.10 ___________________________________________
13. На какво основание ще бъдем съдени на Христовия съд ст.10
______________________________________________________________
В 1 Коринтяни 3:11-15 делата на някои вярващи се сравняват със
злато, сребро и скъпоценни камъни, които остават след съда. Други
вярващи строят с дърво, сено и слама. Техните дела ще бъдат
изгорени на съда.
14. Ако работата на някой остане ... той ще получи ______________. ст. 14

ДА НАПРАВИШ
Запиши имената на хора,
които познаваш, чийто имена
не са посочени в книгата на
живота.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Би ли могл да направиш нещо,
за да промениш вечната съдба
на тези хора? Помоли Бог да
ти даде възможности да им
разкажеш за Христос.

Ако работата на някого е изгорена, той ще страда _________________,
въпреки че самият той ще бъде ____________________, макар и през
огън (ст. 15). Това означава, че някои спасени ще дойдат пред Бог с
празни ръце, без да имат какво да представят на Господ.
СЪДЪТ ЗА НЕВЯРВАЩИТЕ ПРИ ГОЛЕМИЯТ БЯЛ ТРОН
Откровение 20:11-15 описва осъждането на мъртвите. Всички дела на
невярващите ще бъдат разгледани.
15. Кой е съдията? ст. 12 _________________________________________
16. Какво ще се случи с тези, чиито имена не са записани в книгата на
живота? ст. 15 ________________________________________________
17. Как е описано огненото езеро в Откровение 14: 10-11?
______________________________________________________________
18. Кой друг ще бъде в огненото езеро? Откр. 20:10 _________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети тази
седмица Откр. 19-22 и
Псалми 22-24
(по една глава на ден).
Наизусти 2 Кор.5:10
“Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи
всеки според каквото е правил
в тялото, било добро или зло.“
Превод от 1940 г.
“Защото всинца требва да
се явим пред съдовището
Христово, да приеме всеки
според каквото е правил в
телото, добро или зло.” ЦП

ВЕЧНОСТТА
19. Рим. 8:21: „Самото създание ще бъде освободено от ______________
от ________________ до славната _____________ на Божиите деца.“
След хилядолетното царство и великия съд, Бог ще унищожи
настоящото творение и ще създаде ново небе, нова земя и нов град
- небесния Йерусалим. (Откр. 21: 1-3). В светия град Бог ще обитава
със своите изкупени.
20. От следващите стихове в Откровение напиши някои от условията,
които ще се видят в новия Йерусалим и новата земя:
21.4 _________________________________________________________
21.27 ________________________________________________________
22.3 _________________________________________________________
22.5 _________________________________________________________
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Приложение 1

Познавайки Божията воля
1.

Вярваш ли, че Божията воля може да бъде
узната? Ако не, виж Псалм 32: 8.

2.

Готов ли си да се подчиниш на Божията воля,
или просто искаш да знаеш каква е тя и след
това да решиш дали да го направиш или не?
Йоан 7:17

3.

4.

Взел ли си някога решение да отдадеш
живота си изцяло на Христос? Ако все още
не си - помисли върху Римляни 12: 1-2 и
потърси съвет от зрял християнин.
Има ли в живота ти непризнат грях? Опитваш
ли се да живееш нормален живот, докато
криеш нещо от Бог? Ако има - отдели
време сега и го признай. Ако не желаеш да
направиш това, напразно търсиш Божията
воля за живота си.1 Йоан 1: 9; Притчи. 28:13;
Псалм 66:18.

5.

Подчиняваш ли се ежедневно на Божията
воля? Ако не, започни от днес. Най-важното е
да се съобразим с това, което вече знаем, че
е Неговата воля. Например, всяка библейска
заповед ясно разкрива какво иска за нас.

6.

Когато обмисляш какво решение да вземеш,
ще бъдеш ли готов наистина да следваш
Божия път? Или вече си взел решението си
и не искаш да приемаш съвети от други или
да се подчиниш на библейските критерии?
Помоли се на Бог да ти даде сърце, желаещо
да изпълнява Неговата воля, каквато и да е
тя. Филип. 2:13.

7.

Молиш ли се специално за решенията, които
трябва да вземеш? Напиши възможните
решения и се моли за тях. Моли се с вяра,
вярвайки че Бог ще ти даде отговор. Яков 1:
5-7; Марк 10:51.

8.

Как е духовното ти времето всеки ден?
Общуваш ли с Бог през деня? Молиш ли се
и четеш ли Библията ежедневно? Ако не,
ангажирай се днес, за да започнеш.
Псалм 5: 3.

9.

Говорил ли ти е Бог чрез ежедневното ти
четене на Словото? Виждаш ли, че някои
стихове докосват сърцето ти, призовавайки
те да промениш начина си на живот. Запиши

в тетрадка нещата, които виждаш, че Бог се
опитва да ти каже. Ако четейки Библията не
чувстваш, че Бог ти показва нещо конкретно,
продължавай с четенето и чакай.
10. Имаш ли цялата необходима информация
относно решенията, които трябва да вземеш?
Ако не, намери необходимото за вземане на
мъдро решение.
11. Направи списък с предимствата и
недостатъците на разглеждания въпрос.
Оцени всяко предимство и недостатък на
светлината на Писанията.
12. Какво ти казва здравият разум?
13. Какво искаш да направиш? Имаш ли някакви
предпочитания? Псалм 37:4
14. Преди да вземеш решение, попитай се как
това ще ти повлияе духовно, физически,
емоционално, социално и интелектуално.
Помисли върху истината на 1 Кор. 6:12
Това,че нещо не е забранено не означава, че
ще ти е от полза.
15. Преценил ли си дали решението, което
обмисляш ще потопи здравословните неща
в живота ти увеличавайки желанията за
богатство и удоволствия, безпокойство и т.н.?
Марк 4:1
16. Как би се отразило това на другите? Ще ги
накара ли да паднат духом? 1Кор.10:23; Пр.
14:21. Това би ли прославило Бог? 1 Кор. 10:31
17. Търсил ли си съвет от зрели братя и сестри в
вярата? Притчи. 15:22
18. Прецени дали решението, което предстои да
вземеш ще наруши някоя Божия заповед?
19. Ако не е ясно какво е подходящото решение,
готов ли си да чакаш с вяра, докато Бог ти
даде мир и подходящи обстоятелства?
Евреи 10:36.
20. Ако имаш вътрешен мир и убеждение, че
това е Божията воля продължи с увереност.
Действай чрез вяра. Римляни 14:23;
Евреи 11: 6
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Приложение 2

Какво е нашето послание?
Евангелието накратко
Има много начини да се представи евангелието. Можем да използваме всеки от
тях, но винаги има основа,която човек трябва да разбере, за да бъде спасен. Следващият план за спасение е адаптиран от Четирите духовни закона.
1. Бог те обича и има план за живота ти.
Йоан 3:16		

Божията любов

Йоан 10:10 		

Божият план за твоя живот

Защо мислиш, че повечето хора не прилагат Божията любов и Неговия план в
живота си? Отговорът се намира в закон номер две.
2. Човекът е грешен и отделен от Бог.
Римл. 3:23 		

Всички сме грешни.

Rom. 6:23 		

Последицата от греха е духовна смърт или отделяне от Бог.

Ефес. 2:8-9 		

Сами по себе си не можем да се спасим.

3. Христос е единственият представител, който ни спасява. Той умря
вместо нас и възкръсна отново.
Рим. 5: 8, 2 Кор. 5:21
				

Христос умря вместо нас. Той получи наказанието
за нашите грехове.

Йоан 14: 6 		

Христос е единственият начин за спасение.

1 Кор. 15: 3-6

Христос възкръсна.

4. Трябва да приемем Христос като наш Спасител.
Йоан 1:12		

Приемане на Христос, за да бъдем Божии деца.

Откр. 3:20		

Да го поканим в живота си.
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Стъпка 3

Стъпка 2

“Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене;
защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.“ Превод от 1940 г.

Матей 11:29 			

“и който иска да бъде пръв между вас, нека ви бъде
раб; 28 както Син человечески не дойде да му послужат, но да послужи, и да даде живота си откуп за
мнозина.“ ЦП

“и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде
слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му
служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за
мнозина.“ Превод от 1940 г.

Матей 20:27-28 			
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“И тъй, ако сте съвъскръснали с Христа, търсете горното, дето Христос седна отдесно на Бога.“ ЦП

Стъпка 4

“Изпитвайте писанията; защото вие мислите че в тех
имате живот вечен; и те са които свидетелствуват за
мене.“ ЦП

Колосяни 3:1 			

“И тъй, покорете се Богу: съпротивете се на дявола,
и ще побегне от вас.” ЦП

“И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на
Бога.“ Превод от 1940 г.

Стъпка 1

Стъпка 5

“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на
дявола, и той ще бяга от вас.“ Превод от 1940 г.

Яков 4:7 			

“Облечете се с всеоръжието Божие за да можете да
устоите среща ухищренията на дявола;” ЦП

“Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях
имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за
Мене.“ Превод от 1940 г.

Йоан 5:39 			

“Вземете моето иго на себе си, и научете се от мене;
защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите спокойствие на душите си.” ЦП

Стъпка 6

“Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете
да устоите срещу хитростите на дявола.“ Превод от
1940 г.

Ефесяни 6:11 			

Стъпка 9

Стъпка 8

Стъпка 7

“Претърпевайте си един на друг, и един на друг си
прощавайте ако би некой да има връх некого тъжба:
както и Христос е простил вам, така и вие.” ЦП

“Претърпявайте си един друг, и един на друг си
прощавайте, ако някой има оплакване против някого;
както и Господ е простил вам, така прощавайте и
вие.“ Превод от 1940 г.

Колосяни 3:13			

“И тъй, ако принесеш дара си на олтара, и там се
усетиш, че брат ти има нещо на тебе;остави дарът
си там пред олтаря, и иди, първом се примири с
брата си, и тогаз ела та принес дарът“ЦП

“И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си
спомниш, че брат ти има нещо против тебе,остави
дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с
брата си, тогава дойди и принеси дара си..” Превод
от 1940 г.

Матей 5:23-24 			

“но както е свет този който ви е призовал, така би
вайте свети и вие във всичкото си поведение;защото
е писано: "Свети бъдете, защото аз съм свет."ЦП

“Като послушни чада, не се съобразявайте с първите
страсти, които имахте във време на незнанието
си;но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така
бивайте свети и вие в цялото си държане;”Превод от
1940 г.

1 Петр. 1:14-15 			

Приложение 3
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Стъпка 12

Стъпка 11

“И как ще проповедат ако се не проводят? както е
писано: "Колко са прекрасни нозете на тези които
благовествуват мир, на тези които благовествуват
доброто!" ЦП

Стъпка 13

“А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще
пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.“
ЦП

Римл. 10:15 			

„после ние живите които сме останали с тех наедно
ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа
на въздух; и така ще бъдем всекога с Господа.“ ЦП

1 Солун. 4:17			
Стъпка 14
.
“после ние, които сме останали живи, ще бъдем
грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем
Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с
Господа.“ Превод от 1940 г

“Защото всинца требва да се явим пред съдовището
Христово, да приеме всеки според каквото е правил
в телото, добро или зло.“ ЦП

“И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както
е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които
благовествуват доброто!" Превод от 1940г.

Стъпка 10

Стъпка 15

“Защото всички трябва да застанем открити пред
Христовото съдилище, за да получи всеки според
каквото е правил в тялото, било добро или зло.“
Превод от 1940 г.

2Коринт. 5:10 			

“А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще
и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да
пожъне.“ Превод от 1940 г.

2 Коринт. 9:6 			

“Всичко ми е дозволено, но всичко не е за полза:
всичко ми е дозволено, но всичко не е за назидание.” ЦП

“Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко
е позволено, но не всичко е назидателно.” Превод от
1940 г.

1 Коринт. 10:23 			

“Старай се да представиш себе си удобрен пред
Бога, работник който нема от що да се срамува,
като разподеляш право словото на истината.”ЦП

“Старай се да се представиш одобрен пред Бога
работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.” Превод от 1940 г.

2 Тимотей 2:15 			

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

Дата

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Учител

„Вземете Моето иго върху си, и научете се от
Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще
намерите покой на душите си.“ Матей 11:29

Още основни стъпки в християнския живот

Нов Живот В Христос Част 2

Който успешно е завършил всички уроци от курса

___________________________________________________________

Тази диплома се издава на

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB B B

ДИПЛОМА

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

BB

B

