Живеейки свободно
чрез истината...

НОВ
ЖИВОТ
В ХРИСТОС
Част 4

Библейски отговори на често срещаните лъжи

Българска версия

Българска версия Tова е първото издание на НОВ ЖИВОТ В ХРИСТОС част 4. То е предназначено
да осигури солидна основа за християнския живот. Написана е, за да бъде използвана с Библията от
Превод от 1940 г. и Цариградски превод .
За повече информация: имейл: info@nuevavidaencristo.org
Можеш да получиш безплатно електронно копие на тази и другите части на следните уебсайтове:
www.NewLifeDiscipleship.com
Разрешено е да се правят необходимите фотокопия, при условие че оригиналният източник е
цитиран и не са направени промени в съдържанието му или формата.
Ако искаш да разпространяваш материалите в твоята страна, изпрати заявката си на
info@nuevavidaencristo.org
Всички права запазени 2011 г. © Марк Робинсън
Първо преведено издание на български 2021
Преведено от Дора Илиева
Avant Ministries-Camino Global,
10000 N Oak Trafficway, Kansas City, MO 64155 USA

25 юни 2021

СЪДЪРЖАНИЕ
Ръководство за учителя ..................................................... 4
Стъпка 1 Лъжи, които ни връзват ..................................... 6
Стъпка 2 Истината, която ни освобождава ....................... 8
Стъпка 3 Лъжа: Сам съм ................................................... 10
Стъпка 4 Лъжа: Невъзможно е ………………………......... 14
Стъпка 5 Лъжа: Аз мога ……………………………............. 16
Стъпка 6 Страх ме е …………………………………........... 18
Стъпка 7 Но … всички го правят ....................................... 20
Стъпка 8 Няма справедливост в света .............................. 22
Стъпка 9 Бог не прощава на някой като мен …….............. 24
Стъпка 10 Не издържам. Защо се мъчим? ....................... 26
Стъпка 11 Само ако имах повече пари .............................. 28
Стъпка 12 Всички религии ни водят при Бог ..................... 30
Стихове за запомняне ........................................................ 33
Диплома ............................................................................. 35

3

РЪКОВОДСТВО
ЗА
УЧИТЕЛЯ

8. Н а к а р а й те у ч е н и к ъ т д а п о м и сл и з а
практическото приложение в живота си.
Помогнете му да намери практически и
специфични приложения.
Задачите в полетата до всеки урок са
предназначени за тази цел. Използвайте ги.

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.

9. Помогнете на ученика да си създаде навик за
молитва. Покажете му Вие самият молейки се
заедно с него.
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.

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.

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.

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

11. Много е важно ученикът да си създаде
н а в и ц и к а то е ж ед н е в н ото ч ете н е н а
Библията,молитвата и запомнянето на
библейски стихове.

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.

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.

4. Опитайте се урока да не е прекалено дълъг.
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.

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.

6. Избягвайте да проповядвате.Използвайте
въпроси за да разберете какво разбира
ученика и да стимулирате активното му
участие.

Взмете 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.

7. Подгответе се добре за всеки час. като учител
Вие трябва да познавате добре съдържанието
и ключовите идеи във всеки урок.
Подготовката трябва да съдържа и молитва
за ученика и подготовка на сърцето му.
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Ако пребъдвате в Моето
учение, наистина сте
Мои ученици; и
ще познаете
истината и
истината ще
ви направи
свободни.
Йоан 8:31-32

МЕТОДОЛОГИЯ

Тази книга е посветена на разглеждането на някои от основните лъжи, които светът или дяволът използват, за да ни
объркат. Ще видим лъжи като: „Сам съм“, „Не мога, невъзможно е“, „Няма справедливост на света“, „Бог не може да
прости на някой като мен”, „Парите са всичко, от което се
нуждая за да съм щастлив“ и още.
На всяка лъжа, която сатана или светът използва, ние ще
дадем библейски отговори, които ще ни позволят да живеем
в свобода и святост.
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Стъпка 1

Лъжи, които ни връзват
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Основната причина за греха в християнския живот е дяволът.
_____ Невярващите смятат, че посланието ни е лудост.
_____ Основното оръжие на сатана е магьосничеството.

ЛЪЖИТЕ, КОИТО ЗАРОБВАТ
Днес се оказваме в центъра на голяма битка. Защо толкова много християни живеят поразени или обезсърчени? Някои живеят като роби на миналото си, било от това, че търпят последиците от своите грехове или
поради вредата, която други хора са им причинили. Други не са в състояние да преодолеят своите слабости.
Изглежда, че живеят в плен на сила, която не им позволява да се освободят от провала и поражението.
Какво става?
1. Завръщайки се в райската градина, можем да разберем произхода на нашите проблеми. Всичко
започна с няколко прости лъжи. Битие 3: 1 казва, че змията е била ______________. Можем да видим
хитростта и в лъжите, с които заблуждаваше Ева. Запиши лъжите, които намираш в Битие 3: 1-7
ст. 1 (сравни с 2:16-17) ______________________________________________________________________
ст. 4-5 (сравни с 2:17) _______________________________________________________________________
ст. 6 Плодът изглеждаше хубав и приятен, но даде ли мъдростта, която търсеше? _________________
___________________________________________________________________________________________
2. Беше ли по-невинен Адам от Ева? Защо? ст. 6, 12 ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Ако беше днес диалога, може би щеше да изглежда така:
•

Сатана: Аха. Бог ти е забранил всичко, сякаш не иска да се забавляваш?
Стига вече толкова правила. Наслади се на живота си. Бъди свободна, а не
скучна! Не се притеснявай, нищо нямада ти се случи. Вече никой не вярва
в тая басня за ада; измислили са го възрастните за да те уплашат и внушат
страх.
Сигурна ли си, че Бог иска най-доброто за теб или иска да те контролира?
Тези правила само спъват твоята свобода и щастие. Как ще постигнеш
успех в този свят с толкова ограничения?

Сатана обещава най-доброто
но плаща с най-лошото;
Обещава чест
и плаща с нещастие;
обещава удоволствие
и плаща с болка;
обещава печалба
и плаща със загуба;
обещава живот
и плаща със смърт!1

•

Ева: Изглежда хубаво;искам го и го заслужавам. Защо да отричам това
удоволствие? Не вярвам да е чак толкова лошо. Освен това не наранявам
никого; никой не ме вижда.

•

Адам оправда греха си: „Тя го направи, защо аз да не мога? Какъв е проблема? Всички го правят.
Не съм виновен; жената, която ми даде за партньор ми даде да ям. Аз съм човек, как очакваш да устоя на
толкова изкушения? Какво ще си кажат приятелите ми ако не ги придружа? Ще ми се подиграват.

•

Ева: Змията беше твърде убедителна; освен това Адам направи същото.

Същото се случва и днес. Връщайки се към горния въпрос: Защо толкова много християни живеят в
поражение? Една от основните причини е, че те постоянно се заблуждават, като обръщат внимание
на лъжите, които дяволът и светът им казват. Като не откриват измама, те несъзнателно позволяват
на врага да ръководи решенията им и в резултат на това им се гарантира поражението им. Понякога
дори не осъзнават, че са в беда.
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ПРИТЧАТА ЗА КРАВАТА

ОСНОВНОТО ОРЪЖИЕ НА ДЯВОЛА

Един инатлив мъж не изглеждаше убеден, при спора си с
известния Ейбрахам Линкълн.
Тогава Линкълн го попитал:
„Колко крака има една крава?”

4. Йоан 8:44 описва дявола така: Той винаги е бил убиец, който не е устоял в_______________________ , защото __________________в него.
Той е_____________________ и е баща на ________________________.

Разбира се че четири. - отвърнал той с отвращение.
“Така е.” Заяви Линкълн. “Сега
да предположим, че опашката
на кравата я наречем също
крак; Колко крака ще има
кравата?”
“Пет” отговорил мъжът уверено.
“Там грешиш.” - каза Линкълн.
Да наречеш опашката на
кравата крак, не я превръща
в крак.”2
Много хора днес вярват
грешно, че всеки човек сам
за себе си решава кое е
добро или лошо. Те казват,
че библейските стандарти са
твърде остарели, за да се
възприемат в нашия променящ се свят.
Макар и общочовешката
мъдрост да казва “Добре е “,
не означава, че това е така.
Мислят си, че греха не е грях
само защото не го назовават
с истинското му име. Тази
седмица чуй и други, за да
видиш дали виждаш примери
за този начин на мислене
около себе си.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Лука 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти Йоан 8:44
“Вие сте от баща дявола, и
желаете да вършите похотите
на баща си. Той беше открай
човекоубиец, и не устоя в
истината; защото в него няма
истина. Когато изговаря
лъжа, от своите си говори,
защото е лъжец, и на лъжата
баща.” Превод от 1940 г.
“Вие сте от баща дявола, и
похотите бащини си искате
да правите. Той беше от край
человекоубийца, и не устоя
в истината; защото истина
в него нема. Когато говори
лъжата, от своите си говори,
защото е лъжец и на лъжата
баща.!” ЦП

Лъжата е неговото основно оръжие за заблуда, сплашване и поробване. Въпреки че работи чрез магьосничество или демонично притежание, той може да постигне същото с обикновена лъжа. Например,
ако успееш да убедиш млад мъж, че „Възрастните не знаят нищо“,
този младеж ще се превърне в непокорен човек, който не се вслушва
в съветите на своите родители, учители и т.н.
5. Въпреки че Исус преподаваше истината, някои не_________________ .
Йоан 8:45
Защо? Ст. 47 казва: Който е от Бога, Божиите думи _______________,
докато детето на дявола не иска _______________ и още по-малко да
вярва. Запушвайки ушите си, позволява на лъжата да го повлече към
лошото.
		
		 СПРИ
Кого слушаш?
6. Светът има напълно различна версия на „истината“ от нашата. Как
невярващият възприема Божиите неща? 1 Коринтяни 2:14
______________________________________________________________
Можеш ли да ги разбереш? ____________________________________
Нашата култура постоянно се присмива на библейските стандарти.
Гледа на Евангелието като на нещо нелогично и ограничаващо. Затова
голяма част от това, което светът ни учи като „истината“, е лъжа. Когато
невярващият избере лъжата пред истината, нещата се объркват, защото
животът му е изграден върху нещо, което не е вярно. Той става роб
на лъжата. За него няма абсолютно, по-скоро той вярва, че истината е
нещо относително, в зависимост от времето и обстоятелствата.
Следователно той не е обект на библейските стандарти. Вярват, че
хората определят правилата, а не Бог.
7. Междувременно в 1 Коринтяни 2:15 се казва, че духовният човек
__________________ всичко. Така че можем да правим разлика между
истината и лъжата и да вземем мъдри решения. Уроците, които следват в това ръководство, ни предупреждават за общи лъжи. Можем да
открием лъжата само ако сме запознати и добре знаем коя е „истината“, Божието Слово.
СПРИ

Нещо практично: когато християнинът говори истината от
Библията, мнозина ще я отхвърлят, защото умът им е блокиран. Те не могат да приемат или разберат истината. Фактът,
че нашето послание не се приема от мнозинството, не трябва
да ни обезсърчава, а по-скоро да ни предизвика да продължим да плуваме срещу течението на толкова много популярни
вярвания, които се основават на лъжи.
9. Да започнем тогава; Изброй 3 примера за лъжи, които са те засегнали в миналото
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
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Стъпка 2

Истината, която ни
освобождава
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Повечето християни са зрели и е трудно да ги заблудят с
фалшиви идеи.
______ Който върши грях , роб е на греха.
______ Библията ни прави свободни, защото ни показва истината.

ИСТИНА
ИСТИНАТА, КОЯТО НИ ОСВОБОЖДАВА

Ежедневно ни бомбардират с разпространени вярвания. На кого да вярваме? Всички те искат да управляват живота ни. Поради тази причина е спешно да се знае как да се прави разлика между гласът на истината и шума на лъжата.
-

1. Според Исус, кое е това, което ни прави свободни? Йоан 8:31-32 ________________________________
Ако истината ни освобождава, тогава какво е което ни поробва? _________________________________
2. Как можем да познаем истината? Йоан 8:31-32 ________________________________________________
Словото Христово (Библията) води всеки вярващ към истината. За съжаление много християни днес
живеят в невежество относно това, което казва Библията. Те не го четат, още по-малко го изучават,
а следват само това, което другите им казват. Ако това, което им се казва, е невярно, те могат да се
отклонят от пътя. Дори в църквата има учения, които създават объркване. Други познават Библията,
но не живеят според нея и като другите свършват зле.
3. Обмисли тази история: Веднъж един затворник казал: „Благодарен съм, че бях арестуван. Когато бях
навън, мислех, че съм добре, свободен, но сега виждам, че съм бил невеж, пленник на греха. Тук,
четейки Библията, открих истинска свобода, вечен живот и мир.“ 3
Какво общо има тази история с теб? Въпреки че никога не си бил затворник, наистина ли си свободен?
Тези, които разговаряха с Исус в Йоан 8:33, казаха, че никога не са били роби на никого. Какво им каза
Исус? Йоан 8:34 ___________________________________________________________________________
			
				
				

Изпитвал ли си някога разочарованието да се чувстваш поробен от греха? Да ❏ Не ❏
До каква степен животът ти се основава на истината?

				

Кои от следните фрази са верни в твоя живот?

Чета Библията редовно сам.
Честен съм и признавам, че библейски ми познания са много ограничени.
Не обичам да съдя другите. Не смея да твърдя кой има истината.
Мисля за себе си. Сравнявам казаното от другите с това, което казва
Библията ми. Следователно мога да кажа кой е прав.
❏ Оставям други християни или тези, които проповядват в моята църква,
да ми казват в какво да вярвам. Така е по-лесно.
❏
❏
❏
❏

ПРЕБОРВАЙКИ ЛЪЖАТА С ИСТИНАТА

Ако пребъдвате в Моето
учение, наистина сте
Мои ученици; и
ще познаете
истината и
истината ще
ви направи
свободни.
Йоан 8:31-32

4. Кое е първата част от Божието всеоръжие, споменато в Ефесяни 6:14? _________________________
Защо е важна тази част? Как ни помага в духовната война? _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
Интересно е да се отбележи, че последното оръжие е мечът на Духа, който е Божието Слово, където
се намира истината. Мечът е отбранително и нападателно оръжие. Предпазва от лъжите на дявола,
докато служи, за да атакува лъжите му с истината.
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5. Какво ни помага да отхвърлим всеки лъжлив път? Псалм 119: 104 ______________________________
Ако не беше Библията, човек нямаше да може да открие и да избяга от лъжите. Псалм 119: 105 сравнява
Библията с лампа. Просветлява ума ти и помага да откриеш лъжите, които могат да те отклонят от пътя.
6. В светлината на горното, какво решение е взел псалмистът? Псалм 119: 106
___________________________________________________________________________________________
Думата „Аз ще държа“ (Превод от 1940 г.) е преведена „Да пазя“ в ЦП и „Ще я изпълня“ в „Бог говори
днес“. Не само трябва да напълним ума си с информация, но и да се съобразяваме с прочетеното в
Библията.
ЖИВЕЕЙКИ В ИСТИНАТА
7. Притчи 3: 3 призовава никога да не изоставяме милостта (ЦП) и _______________ , но да ги начертаем
________________________________________________________ Напиши пример за това как можем да
начертаем (напишем) истината в сърцето си. _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. 1 Йоан 1:9-10 говори да ________________________ греховете си. Изповед е казването на истината за
нашите грешки. При изоставяне на обидата се оставя на истината да излезе на светло.
1 Йоан 2: 4 казва: Ако някой твърди, че познава Бог, и не спазва заповедите му, той е ______________
и ____________________________________. Отново се набляга на подчинението, а не само на знанието
9. Ефесяни 4: 24-25 ни призовава да се облечем в новата природа. Това означава отхвърляне на
___________________, и говорене на _____________. Защо? _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Деяния 17: 10-11 казва, че вярващите в Берея са били по-благородни от вярващите другаде. Те не
само получили истината, но и ________________________________________________________________
По какъв начин можем да подражаваме на тези от Берея? ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

СПРИ

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Лукаs 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти Йоан 8:31-32
“Ако пребъдвате в Моето
учение, наистина сте Мои
ученици; и ще познаете
истината и истината ще ви
направи свободни.” Превод
от 1940 г.
“Ако вие устоите в моята
дума наистина сте мои
ученици.и ще познаете
истината, и истината ще ви
направи свободни.”ЦП

•

• Ако не си доволен от отговорите си във въпросника на предишната
страница или ако се чувстваш разочарован и в капан, какво можеш
да направиш? Отговорът е: Остани в Словото.

Какво мислиш да направиш, за да останеш в Словото тази седмица?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

•

Да останеш в Словото е нещо повече от едно просто бързо четене на стих.
Трябва да анализираш стиха, за да разбереш какво пише и какво означава.
Но това не е достатъчно. Има още една стъпка...

•

След изучаването на стиха, трябва да потърсиш приложението му в живота
си. Яков 1:22 казва, че не е достатъчно само да чуеш Словото, а трябва
___________________________________________________________________
В края на изучаването вдигни очи към Бог и го попитай: Боже, какво да направя
сега, за да приложа на практика прочетеното? Как искаш да отговоря?

•

Тази книга е посветена на разглеждането на някои от основните лъжи, които светът или дяволът използват, за да ни объркат. Започвайки със стъпка
3, ще видим лъжи като: „Аз съм сам“, „Не мога, невъзможно е“, „Бог не
може да прости на някой като мен“ и др. С всяка лъжа ще даваме библейски отговори, които ще ни позволят да живеем в свобода и святост.
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Стъпка 3

Лъжа: Сам съм
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)

______ Бог не се интересува от хора, които не са му верни.
______ Ако искаш да напреднеш в този живот, трябва да се грижиш сам
за себе си, защото никой друг няма да се погрижи за теб.
______ Винаги има надежда, дори когато всичко изглежда мрачно и без
решения.

ЕДНА ЛЮБОПИТНА ИСТОРИЯ

ЛЪЖАТА:

Говори се, че някой е пуснал
предложение във вестник, в което
пишело:

„Чувствам се напълно сам.“ „Никой не може да ми помогне.“ - Всички
са ме изоставили. „Чувствам,като че ли Бог е далеч или е отишъл на
почивка.“ Дори сред тълпата мнозина се чувстват сами, изоставени, уплашени и отчаяни. Изправени пред самотата, някои запълват времето
си с занимания, приятели и работа, за да не се налага да се поглеждат
в огледалото и да се чудят „Има ли някой, който държи на мен?“. Други
отчаяно търсят утеха в съмнителни практики, насилствени връзки,
секс или алкохол или наркотици.

“Ще те изслушам да говориш в
продължение на тридесет минути,
без да те прекъсвам или коментирам за сумата от 5,00 долара.”
Шега ли е? Подигравка? Не. И
знаеш ли какво? Който е публикувал известието, получавал между
10 и 20 обаждания на ден.
Болката от самотата била толкова
голяма, че някои били готови да
опитат каквото и да е в замяна на
30 минути внимание. 4

ОТГОВОРЪТ
Вярно ли е, че си сам? Не! Това е една от най-разрушителните лъжи на
нашето време. Откъде знаеш? Библията е пълна с обещания за тези,
които се чувстват самотни и изоставени. Например:

1. Какво казва Исая 41:10 на този, който се чувства самотен и изоставен? __________________________
___________________________________________________________________________________________
Бог каза това на своя непокорен и грешен народ. Въпреки че не заслужаваха присъствието му, Той
винаги беше с тях.
2. Защо да не се боиш или ужасяваш? Запиши обещанията в Исая 41:10 и размишлявай върху значението
на всяко едно от тях.
• ___________________________________________

• ___________________________________________

• ___________________________________________

• ___________________________________________

СПРИ

Как ти влияе узнавайки, че тези обещания са истински? ____________________________________________
Ами ако пренебрегнеш тези обещания или не искаш да им повярваш? _______________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Псалм 23 е един от тези, донесъл утеха на мнозина с течение на времето. Как е представен Бог в
Псалм 23: 1-3? _____________________________________________________________________________
Каква е работата на един овчар? Например, с какво се отличава работата на един животновъд?
___________________________________________________________________________________________
4. За какво можеш да бъдеш сигурен в труден момент? ст. 4 ______________________________________
5. Какво знае Бог за живота ти? Псалм 139:1-5 __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Може ли да се избяга от присъствието на Бог? Псалм 139: 7-12 _________________________________
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7. Как те карат да се чувстваш тези учения от псалм 139? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. Псалм 46:1-2 те уверява, че не си сам в трудни моменти, защото Бог е __________________________
_________________________________________________________. Затова __________________________
дори и ако ________________________________________________. Господ на силите е със нас. Ст.7
9. Прочети Псалм 145:18-19 Бог е ___________ за тези които го______________. Да призовеш е да викаш
към Бог. Викайки към Бог, какво можеш да очакваш? ст. 19 _____________________________________
Въпреки че Бог е близо, човекът, който не го призовава, живее така, сякаш е сам и изоставен. Той не
получава утеха, а тъгата, страхът и мъката управляват живота му. Каква трагедия!
СПРИ

Има ли моменти, когато не викаш към Бог? Защо?
❏ Не знаеш, че Бог е близо, защото не познаваш Словото.
❏ Не вярваш, че е близо, защото не можеш да го видиш.
❏ Не искаш да се приближаваше до Бог, защото не искаш да му се
подчиняваш.

10. Какво правиш, когато бъдещето е несигурно и се съмняваш в това
което предстои? ______________________________________________
Когато Исус Навин щеше да поеме ръководството на народа на Израел, те тъкмо влизаха да завладеят обещаната земя. Той не знаеше
какво ще се случи при влизане във вражеска земя, но получи два
важни съвета.
•

Мойсей ку каза: Господ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с
тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай. Второзаконие 31:8

•

Бог му каза: Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и
да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.
Исус Навин1:9

11. Какво казва в тези обещания, които биха могли да мотивират Исус
Навин по време на моментите му на несигурност? _________________
______________________________________________________________
Нито Исус Навин, нито хората бяха сами. Бог щеше да му бъде верен,
нямаше да го остави сам или да го изостави; и не само това, но той
също ще върви пред него, където и да отидеше.
12. Бог е до нас, достъпен е и ти е дал семейство, на което да принадлежиш, семейството на Бог. Ефесяни 2: 18-19 казва :
“защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един
Дух. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;”

Какви чувства изпитваш, знаейки, че си съгражданин на Божието
семейство заедно с други? _____________________________________
______________________________________________________________
СПРИ

Когато се чувстваш сам имаш само две възможности:
• Живей така, сякаш си сам, изпадайки в отчаяние или депресия.
• Погледни нагоре и извикай към невидимия Бог, като приемеш с
вяра, че Той присъства в живота ти.
Вземи решение между двете и запомни: Не си сам, нито за миг!
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ЕДНА ВДЪХНОВЯВАЩА
ИСТОРИЯ
Прочети историята на Елисей
и сирийците в 4 Царе 6: 8-18,
като обърнеш специално
внимание на ст. 15-17.
Кой е основният урок, който
изваждаш от тази история?

_____________________
_____________________
_____________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Тази седмица
прочети
Лука 15-21
(по една глава на ден)
Наизусти Исая 41:10
“Не бой се, защото Аз съм с
тебе; Не се ужасявай, защото
Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще
те подпра с праведната Си
десница.”
Превод от 1940 г.
“Не бой се, защото аз съм с
тебе: Не трепери, защото аз
съм Бог твой: Ще те укрепя, ей,
ще ти помогна, Ей, ще те подпра
с десницата на правдата си.“

Ежедневно предаване на Христос
Римляни 12: 1 ни призовава да предаваме телата си на
Христос. Следващата молитва може да служи като модел
за ежедневното ни предаване.
“Господи, аз ти се предавам.
Вземи ума и мислите ми.
Вземи очите ми и това което виждам.
Вземи слуха ми и това което слушам.
Вземи устата ми и това което говоря.
Вземи сърцето ми и виж нагласите ми.
Вземи ръцете ми и действията ми.
Вземи краката ми и пътищата ми.
Вземи тялото ми, то е Твоя храм.
Изпълни ме със Твоя Святи Дух.
Искам да Ти се подчиня. Искам да изпълня волята Ти.“
Взето от Нов живот в Христос, Част 1, Стъпка 4
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Откриване и отхвърляне на лъжите

Принципи, които да ти помогнат да основеш живота си на истината, а не на лъжата.

Както видя в уроците, изучавани до този момент, християнинът може да живее свободен само ако животът
му се основава на истината. Всеки урок говори за конкретна лъжа и след това дава библейски отговори, за
противодействие на ефектите от тази лъжа в живота
ти. Ясно е че не е възможно да се говори за всяка
лъжа, която дяволът измисля, но можеш да се научиш
как да ги разпознаваш и да се бориш с лъжите, когато
те възникнат.

7. Когато се чувстваш изкушен, притеснен, обезсърчен,
съмняващ се или дори развълнуван, запитай се:

От друга страна, това, в което вярваш, определя как ще
действаш. Ако вярваш, че нещо е истина, ще живееш
така, сякаш е истина. Например, ако вярваш, че Бог не
те вижда, ще живееш необуздано. От друга страна, ако
си наясно, че Бог съществува, ще живееш в святост. Ако
мислиш, че не можеш, няма да можеш. Ако мислите, че
си губещ, ще живееш губейки. Ако вярваш, че си нов
човек, ще живееш побеждавайки като нов човек. Ако
вярваш, че нещо е невярно, ще го отхвърляш, дори и
да е истина. Принципите, които следват, ще ти дадат
мъдрост да живееш свободно в истината.
1. Научи се да мислиш библейски. Това се получава,
когато наситиш ума си със Словото.
2. Изучавай Библията задълбочено, а не само набързо
четене. Редовно изучавайки Словото, си изграждаш
умствена библиотека в библейските си познания. С
течение на времето ще придобиваш все повече и
повече ресурси, които да ти служат за справяне с
ежедневните проблеми.
3. Живей според библейските знания, които имаш.
Прилагай на практика всеки ден това, което си
прочел в Словото за деня.

6. К а к в о б и н а п р а в и л И с у с п р и с е га ш н и те
обстоятелства?

Има ли нещо, което мисля и което ме кара да се
чувствам по този начин? Какво е? Вярно ли е?

•

Откъде идват сегашните ми мисли или чувства? От
Бог? От дявола? От културата ми? От само себе
си?

•

Притиснат ли съм от някого да повярвам на нещо
или да действам по начин, който противоречи на
Библията?

•

Възможно ли е настоящите обстоятелства да
изкривяват гледната ми точка за добро или за
лошо?

•

Какво казва Бог за общоизвестното в моята
култура?

•

Съмнявам ли се в нещо, за което Библията ясно
ми казва, че е истина?

•

Съмнявам ли се, защото не мога да потвърдя с
очите си какво ми казва Словото?

•

Вземам ли съмнителни решения, защото не
искам да се подчинявам на това, което заповядва
Библията?

8. Помисли върху последиците от твоите решения. Как те
ще ти повлияят в краткосрочен план? И в дългосрочен
план?
9. Знаеш ли, че реалността може да е различна от това,
което е пред очите ти? Бог е суверен (Независим
владетел). Бог присъства. Всичко е възможно с Бог.
Готов ли си да съсредоточиш вниманието си върху
това, което Бог може да направи, или просто върху
твоите обстоятелства? Готов ли си да предадеш
обстоятелствата си на Бог и да кажеш: „Господи,
ето ме, твоят слуга, готов да изпълня волята ти?
Доверявам ти се за нещата в живота ми, които ми се
струват невъзможни. Аз не мога, но Ти го можеш.”

4. Развий навика да обсъждаш това, което виждаш
и чуваш. Без да ставаш скептичен или негативен,
научи се да изследваш всичко в светлината на Божието Слово. Непрекъснато си задавай въпросите:
Вярно ли е това? Какво казва Библията за това?
5. Помисли сам за себе си, не приемай нещо само
защото другите (дори християните) казват, че е
истина или защото е общоизвестно.

•

10. Отдаваш ли по-голямо значение на това, което Бог
мисли или което казват хората?
11. Запиши някои негативни съобщения (лъжи), които
чуваш. След това напиши вярно твърдение, за да
замениш отрицателното.
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Стъпка 4

Лъжа: Невъзможно е

НЕВЪЗМОЖНО

Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Има моменти в които нищо и никой не може да ми помогне.
______ Чувствайки се отговорен за преодоляването на проблемите
си без помощ, аз се осъждам на провал.
______ Силата на Бог се проявява, когато призная слабостта си.

ЛЪЖАТА
Попадал ли си някога в толкова трудна ситуация, че да си кажеш: Невъзможно е, не виждам изход; подобре да се предам? Може би си се опитал да промениш характера си, но без успех. Или си казваш: аз
се провалих; Не съм бил добър баща, съпруг или син... Чувствал ли си се някога губещ? Разочаровал
ли си се, че не си успял да постигнеш победата в християнския си живот, която изглежда са постигнали
другите? И списъкът продължава...
ОТГОВОРЪТ
Ти не можеш, но Бог може! В Исая 41:13 Йехова каза „не бой се, аз ще ти помогна“. Погледни през историята и виж какво е направил Бог. Например, постави се на мястото на тримата млади евреи, застанали
срещу царя на Вавилон, заплашени с хвърляне в огнена пещ за неспазване на заповедта за почитане
на образа на царя. Прочети тази вдъхновяваща история, която разказва как те са рискували живота си,
предизвиквайки царя. Даниил 3: 10-27.
1. Защо те отказаха да застанат на колене пред фалшивия бог дори и срещу заплаха от смърт?
Даниил 3: 17-18 ____________________________________________________________________________
И резултатът? Бог ги извади от огъня здрави и здрави, „те дори не миришеха на дим“. Даниил 3: 19-27
2. Какво има в сегашното ти положение, което ти се струва невъзможно? ___________________________
Как те кара да се чувстваш Римляни 8:31, 37? _________________________________________________
3. Какво е по-трудно от това да се повярва на обещанието, дадено на Мария, че като девица ще има син?
Ангелът ѝ даде увереност, като ѝ каза __________________________________________________ Лука 1:37
4. Ако някой имаше право да каже „невъзможно е“, това беше Мария, но вместо това какъв беше нейният
отговор? Лука 1:38 _________________________________________________________________________
СПРИ

• Можем да кажем същото днес, когато се сблъскваме с „невъзможни“ ситуации. Трябва да решим:
Трябва ли да вярваме, че няма нищо невъзможно за Бог или да се съсредоточим върху проблема, да
се предадем, да загубим всякаква надежда и да се предадем на депресията, гнева или поражението?
• С какви „невъзможни“ ситуации се сблъскваш в момента? Запиши ги на лист хартия. Започни сега да
се молиш за всяка от тях, казвайки нещо подобно: Боже, това ми се струва невъзможно, но вярвам,
че не е невъзможно за теб.

5. Какви са двете заповеди в 1 Петър 5: 6-7 за тревожния човек?

ст. 6 ______________________________________ Защо? _________________________________________
ст. 7 ______________________________________ Защо? _________________________________________
6. Някога казвали ли сте: „Нямам пари? Как ще си платя наема?“ Какво каза Исус в Матей 6:25? ______
___________________________________________________________________________________________
Защо? ст. 26 _______________________________________________________________________________
Прочети Матей 6:26-32 където Исус уверява, че Бог ще осигури ежедневните ти нужди. Бог се грижи
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за птиците и осигурява прекрасно облекло за лилиите няма ли да осигури
и за нас, които струваме много повече? Притеснението не ни помага. Бог
не пренебрегва нашите нужди.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Лука 22-24
и Псалми 33-36
(по една глава на ден).

7. Какво трябва да търсим първо, преди да започнем да се притесняваме?
Матей 6:33 _______________________________________________________

Наизусти
2 Коринтяни 12:9
и Той ми рече: Доволно ти
е Моята благодат; защото
силата Ми в немощ се
показва съвършена. И
тъй, с преголяма радост
по-добре ще се похваля с
немощите си, за да почива
на мене Христовата сила.
Превод от 1940 г.
и рече ми: Доволно ти е
моята благодат; защото
силата ми в немощ се
показва съвършена. И
тъй, с крайно благодарение
по-добре ще се похваля
с немощите си, за да се
всели в мене силата
Христова. ЦП

Да търсиш Божието царство означава да се подчиняваш във всеки един
момент на властта на Христос, твоя цар. Какво обещава Бог на тези
които му се подчиняват ____________________________________________
__________________________________________________________________
8. Какво изявление прави Павел във Филипяни 4:13? ____________________
__________________________________________________________________
В този контекст този стих говори за финанси. Павел се беше научил да се
доверява на Бог за неговите нужди, като имаше малко или много. Но това
се отнася и за други области на живота. С Христос няма нищо невъзможно.
9. Коя от тези разновидности на фразата „Невъзможно е“ те засяга?
.

❏ Не мога да простя.			 ❏ Не мога да променя характера си, такъв съм
❏ Не мога да бъда търпелив. 			 ❏ Никога няма да бъда християнин победител.
❏ Не вярвам, че Бог ще ми прости.		 ❏ Семейните ми проблеми са безнадеждни.
❏ Не вярвам, че Бог може да ме използва
❏ Не мога да победя пристрастяването си към порнографията.
❏ Никога няма да имам добри приятели. ❏ Не виждам изход да подобря финансите си.
❏ Не мога да надвия изкушенията. 		 ❏ Не мога да се справя добре в обучението си.
❏ Чувствам се провален. 			 ❏ Друго_____________________________________

10. Мислейки върху горния списък, размишлявай върху 2 Коринтяни 12: 7-10.
Защо Павел се радваше на своите слабости? ст. 9 ____________________
__________________________________________________________________
ст. 10 защото когато съм __________________ съм ____________________
11. От кого зависи победата? ❏ От мен ❏ От Бог
Чувствайки се отговорен за преодоляването на проблемите чрез собствени
усилия, се осъждаш на провал. Не става въпрос за способността ти да
преодоляваш. Бог казва: Моята благодат е достатъчна за вас; защото моята
сила е съвършена в (човешката) слабост. Павел позволи на Божията сила
да почива върху него. Да живееш в благодат означава да зависиш от Бог, а
не от собствените си усилия.
ЗА НАСЪРЧЕНИЕ
Ако един ден си обезсърчен, защото всичко изглежда невъзможно, прочети
следващите стихове. Те
могат да ти бъдат вдъхновение за живота.

СПРИ

ВРЕМЕ Е ДА ИЗБЕРЕШ

Отбележи изразите с които си съгласен.

❏
❏

Евреи 11, където се говори
за герои на вярата

❏

Даниил 6, който говори за
Даниел и лъвоветеАко

❏

Готов съм да кажа: „Когато съм слаб, тогава съм силен.“ 2 Кор.12:10
Няма да фокусирам вниманието си върху проблемите или ограниченията
си, а върху силата на Бог, който казва „Не бой се, аз ще ти помогна“.
Исая. 41:13
Вярвам, че мога да направя всичко в Христос, който ме укрепва.
Филипяни 4:13
Готов съм да предам ситуациите си на Бог и да му кажа:
“Господи, ето ме, като твой слуга, готов да изпълня волята Ти. Доверявам
ти се за нещата, които изглеждат невъзможни в живота ми. Аз не мога, но
Ти можеш”.
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Стъпка 5

Лъжа: Аз мога
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Ако се опитам достатъчно, мога да бъда спасен.
______ Ако се опитам достатъчно, мога да бъда християнин победител.
______ Има служения, базирани повече на волята на човека, отколкото
на силата на Бог

Тази лъжа се занимава с проблема за самоувереността. Когато казваш: „Мога сам, способен съм,
превъзхождам другите...“, ти се доверяваш на себе си, вместо да се доверяваш на Бог.
“АЗ МОГА” И СПАСЕНИЕТО
С какво можеш да допринесеш за своето спасение? Спасяваш ли се, като ходиш на църква, като се
молиш на Девата или спреш да употребяваш алкохол? Религиите по света се основават на същата идея:
Ако човек прави това, което изисква неговата религия, той ще отиде в рая. Въпреки че изискванията се
различават във всяка една от тях, всички те се основават на произведения, тоест на лъжата: „Аз мога”.
.
1. Способен ли си да допринесеш с нещо за своето спасение? Римляни 3:10, 20, 23-24.
___________________________________________________________________________________________
2. Ако се насилиш много, можеш ли да се спасиш? ________ Ефесяни 2:8-9 Защо? _________________
___________________________ Какво е благодат? ______________________________________________
Спасението е подарък от Бог. Не може да се купи, само да се приеме чрез вяра или да се отхвърли.
3. Според Галатяни 3: 10-11, тези, които искат да се оправдаят от закона (със собствени усилия), са под
_________ защото не изпълняват изискванията на закона. Никой не изпълнява десетте заповеди на
100%. Те винаги се провалят. Ако спасението беше чрез дела, никой нямаше да го постигне. Слава Богу,
че е чрез вяра, а не чрез дела.
		 СПРИ

Колко искрени и „добри“ хора са под проклятие и ще бъдат изгубени, защото вярват в лъжата: „Аз мога”?

„АЗ МОГА“ И ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ
Ако не можеш с нищо да допринесеш за спасението си, какво можеш да допринесеш за християнския
си живот? Какво място имат работата и личните ни усилия? Въпреки че спасението не зависи от делата,
няма съмнение, че добрите дела са плод на спасението. Ефесяни 2:10 казва, че ние сме „създадени в
Христос Исус за добри дела“. Въпросът не се върти около добрите дела, а по-скоро източникът и мотивацията за добрите дела. Откъде идват те, от самите нас или от Бог, който работи в живота ни?
4. Върни се към 2 Коринтяни 12: 7-10, които прочете в предишния урок. В началото на главата Павел
имаше видение за това, което никой друг не беше виждал. Но по-късно му е даден „трън в плътта“.
Три пъти беше помолил Бог да го премахне, но без резултат.
Каква беше целта на това изпитание? 2 Кор. 12: 7 _____________________________________________
Когато някой има специални способности, лесно може да изпадне в гордост: „Погледнете ме. Аз съм
нещо повече от другия... ”Бог позволява слабостите за да ни напомнят, че без Него нищо не може да
бъде постигнато.
5. Затова Павел казва в 2 Коринтяни 12:10 ”Когато съм __________, Тогава съм ____________.” Слабостта
е ефективен начин да ни напомни за нашите ограничения, като по този начин ограничава гордостта.
6. Прочети Галатяни 2:20-21. Бъдейки разпнат с Христос, сега вече ____________________________, но
______________________ живее в мен. Сега живея по ______________________ в Божия син. Лъжа е
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да се каже „способен съм“, когато същността на това да бъдеш християнин е да оставиш Христос да живее в теб.
Какво определя връзката ми с Бог? ст. 21 Не това, което правя за Бога,
а това, което Христос направи за мен.
Както пръчката
не може да даде плод от
само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не
можете, ако не пребъдете
в Мене.
Йоан 15:4

7. В Йоан 15 Христос каза, че той е лозата, а ние сме пръчките. Какво
показват стихове 4-5 за идеята „аз мога сам“?
_________________________________________________________________
Какво означава „да пребъдваме в Христос“? _________________________
_________________________________________________________________
8. Яков 4:6-7 На кого се противопоставя Бог? __________________ Вместо
да казваш „Аз съм способен... имам способности“, какво трябва да бъде
отношението ти към Бог? ст. 7, 10 __________________________________
_________________________________________________________________

ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ
Прочети цялата книга на
Галатяни, за да разбереш
по-добре какво е истинското
евангелие, как да живееш в
благодат и да избягвш легализма.

9. Днес има съперничество между служения или църкви, но в крайна сметка,
кой дава растежа? 1 Коринтяни 3: 4-6 ______________________________
10. 1 Коринтяни 3: 11-15 учи как някои християни изграждат живота си.
Някои в Божията сила строят със злато, сребро и скъпоценни камъни.
Други със собствени усилия използват дърво, сено и слама. Какво ще
се случи накрая? _________________________________________________
Огънят ще покаже дали направеното е било построено в Духа или в
плътта. Мнозина казват: „Аз съм способен и интелигентен“, „Имам умения“. Много може да се направи в плътта и дори да се изградят „служения“, които изглеждат успешни, но какво ще остане, когато Бог прегледа
всичко?
11. Някои хора оценяват църквата си според размера ѝ; колкото по-голяма е
по-добра. Мислиш ли, че това е добър начин за измерване успеха на едно
служение? Защо? _________________________________________________
Някои служения са построени от Бог; други са човешки построени.
“АЗ МОГА” – ЛЕГАЛИЗЪМ ИЛИ БЛАГОДАТ?

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Изход 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти Йоан 15:5
“Аз съм лозата, вие сте
пръчките; който пребъдва в
Мене, и Аз в него, той дава
много плод; защото, отделени от Мене, не можете да
сторите нищо.” Превод от
1940 г.
“Аз съм лозата, вие пръчките: който пребъдва в мене,
и аз в него, той принося
плод много; защото без
мене не можете нищо да
сторите.” ЦП

12. Когато християнският живот се превърне в живот на усилие, той се превръща в друго благовестие, което е отвратително за Бога (Гал. 1: 6-8).
Павел се обърна към проблема с легализма в Галатяни. Някои искаха
новоповярвалите да се подчиняват на обрязването и на други практики
на закона. Днес се случва нещо подобно:
•

Някои братя и сестри се чувстват превъзхождащи другите, които не се
съобразяват с въздържането от определени списъци със забранени дейности. Те притискат братята с критика и страх; засрамвайки ги вместо да ги
насърчат с любов да правят добро.

•

Други се гордеят, че никога не пропускат богослужения, постят, молят се
или четат своите Библии повече от другите. Те се опитват да впечатлят Бог
и другите вярващи.

13. Много християни зависят от своите „християнски дела” и мислят така:
„Ако се насиля повече, мога да го направя.“ Мислейки за наученото в
този урок какъв е проблемът с това твърдение?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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АВКА
ПОДИГР
ЕНИЕ
ПОРАЖ

Стъпка 6

Страх ме е

БЕДНОС

Т

БЪДЕЩЕ
СМЪРТ

Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Страхуваме се когато чувстваме, че Бог е твърде далеч.
______ Понякога реалността е различна от тази, която изглежда на
пръв поглед.
______ Да се боиш от Бог е същото като да се страхуваш от Него.

Хората от нашия свят се страхуват: Отбележи следните понятия, които ви причиняват страх.
❏ Страх от отхвърляне		❏ Страх от смъртта		❏ Страх от бъдещето
❏ Страх от Божия съд		❏ Страх от неприятели		❏ Страх от дявола
❏ Страх от това какво ще кажат останалите		❏ Страх за здравето ми
❏ Страх, че няма да мога да си платя сметките

❏ Страх от поражение
❏ Страх да не ме подиграват
❏ Страх, че няма да намеря любовта

❏ Страх, че Бог няма да ме чуе		 ❏ Друго _______________

БОГ: ПРИБЕЖИЩЕТО НА ПРАВЕДНИТЕ
1. Псалм 11 говори за момент на ужас. Когато приятелите на Давид видяха, че враговете му имат стрели
на въжето, за да стрелят срещу праведните, го посъветваха да „бяга в планината, като птиците”. ст.1-2
Какъв беше възмутеният отговор на Давид в ст.1? _____________________________________________
Давид не можеше да си представи да избяга, когато се доверяваше на Бог като свое убежище.
2. Давид пита, какво ще прави праведният, когато изглежда, че всичко около него се срива? ст. 3
Помисли ти как реагираш пред някакъв проблем. Давид имаше отговор, какъв беше? ст. 4
___________________________________________________________________________________________
На пръв поглед отговорът не ти изглежда свързано с твоята ситуация, но го разгледай добре. Давид
казва, че нещата не са такива, каквито изглеждат: Изглежда, че днес лошите командват или ситуациите са невъзможни, но реалността е различна: Горе има Бог, който седи на трона си и вижда всичко.
И какво прави Бог? ст. 4 Гризе ли си ноктите от страх, без да знае какво да направи? ______________
___________________________________________________________________________________________
Суверенният Бог съществува и царува. Той вижда всичко и се грижи за нашия свят.
3. Прочети ст. 5-7. Въпреки че нечестивите днес изглеждат непобедими, след време Бог ще ги съди.
Тогава, какво очакват праведните? ст. 7 _______________________________________________________
4. Какво е лекарството срещу страха? Псалм 46: 10-11 ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
СПРИ

• Обмисли значението на тези стихове за твоя живот: Бог съществува. Може да види всичко. Той е над
цялата земя. Той е с нас. Той е нашето убежище. Какво повече можем да поискаме? ________________

• Страхуваш ли се от нещо или някой? От какво или от кого? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
• Наистина ли има Бог, който царува? ❏ Да ❏ Не

Вижда ли всичко? ❏ Да ❏ Не

До теб ли е? ❏ Да ❏ Не

• Обмисли: Когато се огледаш около себе си и видиш само проблеми, не забравяй, че реалността е различна.
Бог е отговорен, а не хора или обстоятелства. Ако нещата не са такива, каквито изглеждат, има ли причина
да се страхуваме?
18

5. Какво учат следващите стихове за страха и как да го преодолеем?

ЗА ОБМИСЛЯНЕ

Притчи 29:25 _______________________________________________

Понякога Господ
успокоява бурята.

____________________________________________________________

Друг път оставя бурята
да продължи и успокоява
детето си.
Неизвестен автор 5
В сегашната ти ситуация чувстваш ли, че Бог успокоява бурята или успокоява теб? Обясни:
____________________________
____________________________
____________________________

Псалм 18:1-2 _______________________________________________
____________________________________________________________
Йоан 16:33 _________________________________________________
6. Омръзва ли му на Бог да слуша вика ни? Псалм 71:3 ____________
____________________________________________________________
7. Прочети Псалм 34 по-долу и подчертай думите или фразите, които
най-много ти помагат да преодолееш страховете си. Отдели време
да помислиш върху тях.
Псалм 34

		
Е
БЪДЕЩ

СМЪРТ

4

Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

5

Погледнаха към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят.

6

Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му
неволи го избави.

7

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят,
И ги избавя.

8

Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който
уповава на Него.

И БОГ, КАК ГЛЕДА НА НАС?

9

Трябва ли да се страхуваме от
Него? Рим. 5: 1

Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите
се от Него няма оскъдност.

14 Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

____________________________

15 Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

Спокоен съм в
трудностите, защото
Бог е с мен.

____________________________
Когато някой повярва в
Христос, Бог го оправдава,
обявявайки го за праведен въз
основа на кръвта на Христос.
Вместо да обвинява, прощава.
Римляни 8: 28-39 също говори
за това как Бог е на наша
страна.

16 Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да
изтреби помена им от земята.
17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им
беди ги избави.
* Друг псалм на утеха е Псалм 91

8. Когато Соломон се сблъска с предизвикателството да построи храма, Давид каза:
“Бъди твърд и насърчен и действувай; не бой се, нито се
страхувай; защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; няма да
те остави, нито да те напусне докле свършиш всичката
работа за службата на Господния дом.” 1 Летописи 28:20

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Изход 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти Псалм 34:7
“Ангелът на Господа се опълчва
около ония, които Му се боят, И
ги избавя.” Превод от 1940 г.
“Ангел Господен се опълчава
около онези които му се боят, И
ги избавя.” ЦП

СПРИ

•

В този урок прочете много стихове за страха. От всичко, което
научи, кое е това, което привлече вниманието ти най-много?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

•

На отделен лист хартия запиши някои негативни съобщения
(лъжи), които си чул. След това напиши вярното твърдение, за
да замениш отрицателното съобщение
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Стъпка 7

Но...всички го правят

Напиши Лъжа (Л) или ИСТИНА (И)
______ Християнинът е призован към живот, различен от този на другите.
______ Светът предлага много забавления, но това е временно.
______ Много християни са странни хора; те изглеждат от друга планета.

ЛЪЖАТА
“Всички го правят, защо да бъда по-различен? Не може да бъде толкова лошо, щом е толкова известно“.
Приятелите на този, който иска да живее свят живот, му казват: „Не бъди такъв фанатик, отпусни се.
Мислиш ли, че си по-добър от нас?“ Не е удобно да си различен. Не е лесно да плуваш срещу течението.
Понякога следваме света заради натиска на другите, но понякога го правим просто защото той ни привлича и дори не помисляме дали е грях или не.
1. Изброй някои примери за действия в нашето общество, които хората оправдават, като казват:
„... но всеки го прави.” ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ИСТИНАТА
2. Какво казва Римляни 12: 2, което противоречи на лъжата за ... „
Всичко е наред, защото всички го правят”? ______________________
_____________________________________________________________
Бог не те е призовал да се съобразяваш с този свят, а да се преобразиш в друг човек. Ако приятелите ти се оплакват или те дразнят,
че си различен, можеш да отговориш: „Различен ли съм ... и какво?
Следвам друг път”.
3. За да си различен трябва да обновиш своя _________________. ст. 2
Как можеш да обновиш ума си? ________________________________
_____________________________________________________________
• Един от начините да промениш мисленето си е да позволиш истината
на Библията да замести лъжите, които си научил от дявола и света през
живота си (Псалм 119: 11). Трябва да препрограмираш ума си, за да
бъдеш светлина в света, вместо да споделяш световната гледна точка.
Именно затова е написано това ръководство; за да ти помогне да разпознаеш тези лъжи и да ги замениш за истината.
• Римляни 12: 1 показва друг начин да бъдеш различен: Представи тялото
си на Бог като жива жертва. Тоест, моли се и дай в полза на Бог всички
части на тялото си като инструменти на твоята воля, а не на волята на
света. Как? Погледни „Ежедневна доставка“ на страница 12.

4. Какво казва Матей 7: 13-14 за някой, който следва всеизвестния
път? Къде те отвежда широкият път? __________________________
_____________________________________________________________
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Сьомгата
В студените
води на много
реки плува сьомга. Ражда се в
сладководни потоци и мигрира
надолу по течението към морето. Преминава през опасности
и само някои достигат целта
си в солените води на океана.
След няколко години, вече
пораснала, тя усеща призива да
се върне в родния си поток.
Пътуването е трудно, защото
това е борба срещу течението,
водопади, хищници и други
препятствия. Когато водопад блокира пътя ѝ,тя скачай
отново и отново, докато не го
победи. Най-накрая тя достига
до местоназначението си, за
да снесе яйцата си и да умре,
раждайки ново поколение.
Ами ако сьомгата не иска да
плува срещу течението? Тя ще
остане в морето, неспособна
да се размножи. Това ще бъде
краят на техния вид. Какво става с вярващият, който не плува
срещу световното течение?
____________________________
____________________________
Бъди като благородната сьомга,
която упорито се бори с течението.

5. Изброй някои области, където в момента си подложен на натиск да се
съобразиш със света. Бъди конкретен: __________________________
_______________________________________________________________
Когато има нещо,
което искаш да
направиш, но не си
сигурен дали трябва
да го направиш
или не, попитай се:

6. 1 Петрово 2:11 сравнява вярващия с ______________ y _____________.
Обясни какво означава да кажеш, че си чужденец и пришълец.
_______________________________________________________________
Като пришълец вярващият е различен от другите, защото той само
минава само тук, на земята. Помисли върху значението на това за
твоя живот.

СПРИ

Какво би направил Христос?

Как трябва да живееш? ст. 11 ___________________________________

Какво казва съвестта ти?

Въздържането от зло е задължение. Тези желания се борят с душата
като паразити, като бавно изсмукват нейната духовна енергия.

Ако съвестта ти е чиста,
защо се опитваш да оправдаеш поведението си,
като казваш... „но всички го
правят”?

7. Защо да живеем добре? ст. 12 ___________________________________
Вярващият е призован да живее добре, по такъв начин, че невярващите
да не намират причини да го критикуват, а да прославят Бога.
8. Във Филипяни 2: 15-16 Бог те призовава да бъдеш непорочен и чист
сред ______________________________________,
поколение, светейки като звезад, която всеки може да види. Дръж на
Словото, позволявайки на Библията винаги да ти бъде водач.
Приемаш ли предизвикателството да блестиш? ❏ Да ❏ Не
СПРИ

Помисли: Някакъв пример за това как би могъл да блестиш за Бог?

9. Псалм 1 ни инструктира как да живеем в свят, пълен със зло. Какво
да избягва справедливият човек? Псалм 1: 1 ______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. За да не ходи като другите, какво прави праведникът? Псалм 1: 2?
_______________________________________________________________
ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Изход 15-21
(по една глава на ден).
Наизусти Римляни 12:2
“И недейте се съобразява с
тоя век, но преобразявайте
се чрез обновяването на ума
си, за да познаете от опит
що е Божията воля, - това,
което е добро, благоугодно
Нему и съвършено.” Превод
от 1940 г.
“и недейте се съобразява с
този век, но преобразувайте
се с обновлението на ума си,
за да познавате от опитът
що е благата, угодната, и съвършената воля Божия.” ЦП

Колко време отделяш за Словото? _______________________________
11. Псалм 1:3-4. Който мисли върху е като _______________________ при
потоци, твърд, силен и плодотворен. Този, който следва светския път
се сравнява с __________________________ която е отвяна от вятъра.
СПРИ

•

•

Сега затвори очите и си представи дървото край реката и сухата
слама. Виждаш ли голямата разлика между двете?

Кое представя животът, който водиш в момента? ____________________

__________________________________________________________
•

Кой живот искаш? _______________________________________________

•

Има ли някакъв лош съвет или пример, който следваш? Кой е?
________________________________________________________________

•

Направи план за пазмишление върху Божието Слово „през деня и през
нощта“, като по този начин противодействаш на влиянията на света.
Напиши този плани на отделен лист.
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Стъпка 8

Няма справедливост в света
Напиши ЛЪЖА(Л) или ИСТИНА(И)
______ Понякога несправедливите просперират повече от праведните.
______ Някой ден несправедливите ще трябва да платят за делата си.
______ Не си струва да бъда честен, ако е по-добре да постъпвам погрешно.

ЛЪЖАТА
Всеки, който гледа света днес, би могъл да заключи, че справедливостта не съществува. От всички страни
сме заобиколени от страдания, несправедливост, престъпност, бедност и корупция. Лъжата се изразява по
различни начини: Защо нечестивите просперират, когато праведните страдат? Няма справедливост. Силите
на доброто губят. Не си струва да следвам добрия път, щом лошото е по-добро за мен.
ИСТИНАТА
Вярно е, че лошите са повече от добрите, но това не трябва да ни изненадва. Помните ли какво каза Исус
за широкия и тесния път (Матей 7: 13-14)? Най-ползвания път е този, който води до гибел. Вярно ли е,
че лошият път е по-добре платен от добрия? Защо справедливите страдат от несправедливите? Какво
отношение трябва да заемат праведните при толкова много несправедливости?
Псалм 37 е класика за отговорите на тези въпроси. Прочети целия Псалм и отговори на следните въпроси.
1. Какво е заповядано на праведния в ст.1? _____________________________________________________
Според теб има ли причина правения да завиждат на лошия? ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Вярно ли е, че понякога несправедливите преуспяват? ❏ Да ❏ Не Тогава, защо праведния не трябва
да завижда на лошия? ст. 2 __________________________________________________________________
3. С три различни цвята подчертай във Библията си следните теми, които се намират в Псалм 37:
• Това, което Бог заповядва на праведните да правят.
• Какво ще се случи със злия.
• Какво Бог обещава на праведните.
МОЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА
4. Какво трябва да прави праведния вместо да завижда на неправедния? ст. 3 ____________________ на
Господа и върши ________________________ ”
Този стих казва всичко. Вместо да завиждаш, да се ядосваш, да се оплакваш или да отмъщаваш,
отношението ти трябва да бъде като насочваш вниманието си към това да правиш добро. „Да правим
добро“ включва всичко, което Библията ни заповядва да правим. Тенденцията на вярващия е да се
фокусира върху несправедливостта и да я използва като оправдание за лошо поведение. Но Бог
казва... „оставете това на мен, аз ще се погрижа за него“. (Рим. 12:19) Вашата отговорност е да
правите добро, нищо повече.
5. Какво още заповядва Бог на праведния в следващите стихове? ст. 4 ______________________________
ст. 5 _______________________________________________________________________________________
ст. 7 _______________________________________________________________________________________
ст. 8 _______________________________________________________________________________________
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ЕДНА ИСТОРИЯ
ЗА НАДЕЖДА
Представи си
град в
обсада, заобиколен от вражески
сили. Доставките
били на изчерпване и страхът
изпълвал
сърцата на жителите му.
Но в тъмната нощ,
някой успял да премине
вражеските линии и да влезе
в града със страхотни новини.
От другата страна главата
на вражеските сили се беше
предала. Войната вече беше
приключила и беше само въпрос на време, докато новината достигне армията, заобиколила града. След това щяха да
оставят оръжията си и градът
щеше да бъде в безопасност.
По същия начин живеем под
обсада от силите на злото.
Болестта, несправедливостта,
потисничеството и смъртта ни
заобикалят, но нещата не са
такива, каквито изглеждат...
Въпрос на време е всичко да
свърши. Вече победихме. 6
„Защото още малко, и
нечестивият не ще го има
вече; Да! прилежно ще
изследваш мястото му, и
не ще се намери;
Но кротките ще наследят
земята, И ще се наслаждават
с изобилен мир.“
Псалм 37:10-11

БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА ПРАВЕДНИЯ
6. Какво ще направи Бог за праведните, когато те се подчиняват?
ст. 4 _________________________________________________________
ст. 6 _________________________________________________________
ст. 11 ________________________________________________________
ст. 28 ________________________________________________________
7. Какво казва ст. 16 за да ни мотивира? ____________________________
______________________________________________________________
БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ ЗА ЗЛИЯ
8. Какво ще стане със злия? ст. 9-10 _______________________________
______________________________________________________________
ст. 13 Господ ще му се __________ защото _______________________
ст. 14-15 _____________________________________________________
______________________________________________________________
ст. 20 Нечестивите ще изчезнат като ____________________, все едно
не са съществували.
9. Праведния трябва ли да търси отмъщение? Римляни 12:19 Защо?
______________________________________________________________
10. Как ще завърши историята на света според Откровение 19: 11-16?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11. Помисли върху следните твърдения и ги обсъдие с други:
3

Това, което е трудно да се приеме, е да видим, че очевидно някои лоши
хора продължават да процъфтяват и да се радват на дълъг живот.
Къде е Божията справедливост? Защо не ги унищожава? Не знаем
защо му е нужно време, за да съди, но Бог е суверен и ще извърши
справедливост по негово време. Виж Римляни 12:19.

3

Злият се сравнява с тревата (Пс. 37: 2), която изсъхва, а също и с дима
(Пс. 37:20), който изчезва. Дори тези, които умират стари, ще трябва
да оставят след себе си своето богатство и мощ. От тук не може да
вземете нищо. Не ги очаква нищо друго освен да се изправят пред
присъдата на святия и справедлив Бог.

3

Освен това нещата не са такива, каквито изглеждат. Очевидно лошите
се радват на всичко, но ... живеят ли спокойно или са контролирани от
завист, ревност, обида, алчност, гордост и страх?

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Второзаконие 28-34
(по една глава на ден)
Наизусти Псалм 37:9
“Защото злотворците ще се
изтребят; А ония, които чакат
Господа, те ще наследят земята.” Превод от 1940 г.
“Защото които правят зло ще
се изтребят; А онези които
чакат Господа, те ще наследят
земята.” ЦП NVI

СПРИ

• Сподели с групата трудна ситуация, през която минаваш.
• Припомни си Псалм 37: 3 Довери се на Йехова и прави добро.
• Не позволявай несправедливостта или други обстоятелства
в живота ти да те превърнат в огорчен или завистлив човек.
Продължавай да правиш добро, оставяйки несправедливостта в
Божиите ръце.
• Ако си в ситуация на насилие, помоли Бог за мъдрост и потърси
съвет от зрял вярващ.
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Стъпка 9

Бог не прощава
на някой като мен
Напиши ЛЪЖА(Л) или ИСТИНА(И)
______ Има много грехове, които Бог не желае да прости.
______ Въпреки че вече съм признал греховете си, все още се
чувствам зле. Бог не ми е простил.
______ Не заслужавам Божията прошка

ЛЪЖАТА
Лъжата има няколко форми: Имам твърде много недостатъци. Не съм достоен. Как може Бог да обича
някой като мен? Боя се, че съм безнадежден случай. Бог ми даде възможности и аз не успях да се възползвам от тях. Не знам дали ще ми даде нов шанс.
ИСТИНАТА
Тази лъжа, както и многото други, е смесица от истина и лъжа. От една страна, човекът е прав, когато
казва, че не е достоен. Той признава, че все още съгрешава и не се чувства достоен за Божието опрощение. Проблемът е, че той е повярвал, че няма лек за греховете му. Защо? Може би защото греховете са
твърде много, или защото той е повторил едно и също много пъти, или защото се чувства неспособен да
преодолее своите слабости. Този човек вероятно вярва, че Бог прощава на онези, които грешат по-малко, но не и на него.
1. Откъде идват тези съмнения? Откровение 12: 9-10 описва една от основните тактики на Сатана.
ст. 9 казва, че Сатана __________________ цялата вселена. В ст.10 го нарича ___________________ на
нашите _______________, който ги __________________ денем и нощем пред ______________________
Въпреки че не може да заблуди Бог, той може да ни убеди със своите лъжи. Той е прав, ние сме съгрешили, но той лъже, като казва, че греховете ни са твърде много, за да бъдат простени. Ако вярваме в това, врагът успява да ни парализира със съмнение и разкаяние.
2. И така, какво е отношението на Бог към грешника? Ефесяни 2:4-5 Бог е богат на __________________.
Дори и мъртви в греха, той ни даде живот. По _____________________ сме спасени.
Думите милост и благодат са като две страни на една и съща монета:
		

• Милосърдие: Божието състрадание да задържа заслуженото наказание.

		

• Благодат: Божията голяма любов в това да ни даде един незаслужен дар - прошката.

3. Прочети Римляни 8:31-39. Вместо да ни обвинява, какво прави Бог? ст. 33 ________________________
Вместо да ни осъди, какво прави Христос? ст. 34 _______________________________________________
Какво може да ни отдели от Божията любов? ст. 38-39 __________________________________________
4. Тогава, какво е Божието желание ❏ Да ни накаже ❏ Да ни прости
Бог е на наша страна! Той иска
да ни прости и да внесе мир в живота ни. Бог не си играе на „криеница“ с вярващия. Не е нужно да го
молим или убеждаваме. Той е решил така и е нетърпелив да ни прости и възстанови.
5. Какво се случва, когато получим Христос? Римляни 5:1 Ние сме ________________________________ и
имаме __________________________________.
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БОГ

ХРИСТОС

В сянката
на кръста

Оправдан с вяра означава, че Бог ни е обявил за праведни въз основа на делото
на Христос. Не че сме праведни или заслужаваме неговата справедливост. Бог
приписа правдата на Христос за наша сметка. Това е дело, завършено от Христос
на кръста, независимо от нашата собствена правда. Бог ме вижда праведен заради
Христовата кръв
Как Той ни гледа сега? В Римляни 8: 1 се казва, че „няма осъждане на онези, които
са в Христос Исус“. Въпреки нашите слабости, Той ни обявява за праведни. Той не
гледа на нашите неуспехи, а на кръвта, която ги покрива.
СПРИ

• Приел ли си Христос като единствен и достатъчен Спасител, т.е.
намираш ли се под сянката на кръста? __________________________

• Ако не, има ли нещо, което ти пречи да го направишсега? ______________
Бог ме вижда праведен
заради Христовата кръв

___________________________________________________________________
• Има ли грях, който кръвта на Христос да не покрива? __________________
___________________________________________________________________
• Може ли Бог да прости на някой като теб, дори с твоите неуспехи? ______

ОБЕЩАНИЕТО И ОБЪРКВАНЕТО
6. Какво обещава 1Йоан 1:9? _____________________________________
_____________________________________________________________
Объркване означава __________________________________________
_____________________________________________________________
7. Ако Бог обеща да ни прости и да ни очисти от всяка неправда, защо
някои вярващи не се чувстват простени и продължават да се обвиняват, след като признаят греха си? Какъв според теб е проблемът?
❏ Не са били честни

❏ Бог не им е простил

❏ Липсва им вяра за да повярват, че Бог им е простил.
❏ Изповядали са се, но не са приели прошката. ❏ Друго __________
Те вярват, че проблемът може да е неискреността или че Бог не иска
да им прости. Но по-скоро това е така, защото те са насочени към
греха си, а не към кръвта на Христос. Те вярват на лъжата, че грехът
им е непростим.
СПРИ

КАКЪВ ЦВЯТ Е СТЕНАТА?
Обикновено къщите се описват по техния цвят. Например,
един казва: „Аз живея в бялата
къща с черна порта“. Но ако
се замислим, къщата вероятно
не е бяла. Защо? Ако това е
къща с бетонни стени, истинският цвят на стената е сив,
цветът на бетона.
Наричаме я бяла, защото това,
което виждаме, е бялата боя,
която покрива стената. По
същия начин ние, като грешници, бяхме покрити с кръвта
на Христос. Това, което Бог
вижда, е светец, обявен за
праведен чрез кръвта.

• Задай си въпроса: Кое е по-голямо, силата на греха ми или силата
на кръвта на Христос? ______________________________________

• Научи един здравословен навик. След като се изповядаш, свикни да
получаваш Божията прошка. Можеш да се молиш така:
Боже, признах Ти греха си и вярвам, че Христос плати наказанието ми чрез смъртта си. Не заслужавам прошката Ти, но я приемам. Вярвам в обещанието от 1 Йоан 1: 9, че Си ми простил и ще
продължа да живея така, сякаш е истина, както е и. Отказвам да
продължа да се самоубивам и отказвам да повярвам на лъжата,
че не искаш да ми простиш.
• Затвори очи и се опитай да си представиш как стоиш под сянката на
кръста, както е на рисунката по-горе. Благодари на Бог, че те обяви
за праведен чрез кръвта на Христос. Неговата прошка се основава
изцяло на завършеното дело на Христос на кръста; няма какво друго
да направиш, просто я получи.
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ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Исус
Навин 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти Римляни 5:1
“И тъй, оправдани чрез вяра,
имаме мир с Бога, чрез нашия
Господ Исус Христос;” Превод
от 1940 г.
“И тъй, оправдани чрез вера
имаме мир с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа;” ЦП

Стъпка 10

Не издържам
Защо се мъчим?
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Ако Бог беше с нас, нямаше да преминаваме през толкова
много проблеми.
______ Бог не иска децата му да страдат. Страданието винаги е
причинено от собствения им грях.
______ Изпитанието трябва да е причина за радост, защото ни помага
да помъдреем.

БЕЗПОКОЙСТВОТО
Когато се случи нещо лошо, често се чува: Къде е Бог? Заслужавам ли това? Отказвам се, не мога повече. Защо преминавам през тези изпитания? Ако съм негов син, защо се отнася с мен така? В моменти на
болка всеки иска да знае „защо“. Няма лесни отговори, но Библията има много какво да ни каже.
ИСТИНАТА
•

Бог никога не те е изоставял. Той винаги е до теб. Евреи 13: 5-6.

•

Заслужавам ли това? Много пъти причината не може да бъде разбрана, но е важно да се знае, че
нищо не се случва случайно; има план за всичко. Римляни 8: 28-29.

•

Защо страдаме? Ще видим някои отговори в този урок, но трябва да се разбере едно нещо:
Най-важният въпрос не е „Защо?“, а „Как да отговорим на страданието?”

•

Когато се случи нещо лошо, има два варианта: Можеш да изпаднеш в депресия, да се ядосаш и
да се оплакваш; или можеш да го приемеш като училище за изграждане на характера ти. 1 Петър
5:10 казва „... след като сте пострадали малко, той самият ви усъвършенства, утвърждава, укрепва и установи.”

ЕВАНГЕЛИЕ БЕЗ БОЛКА?
Днес мнозина проповядват, че Божията воля е децата му никога да не страдат. Затова те казват, че когато
вярващият страда, това се дължи на собствения му грях или липса на вяра. Те провъзгласяват лесно,
безболезнено евангелие. Но какво казва Библията? Ще видим, че всички страдаме, дори праведните, без
непременно да са резултат от Божия гняв. Не трябва да се изненадваме, когато страдаме; Нормално е.
1. Какво каза Исус за скръбта? Йоан 16:33 Това ви казах за да ____________________________________.
В света имате __________________, но ______________________. Аз ______________________________.
2. Вярно ли е, че Бог не иска децата му да страдат и ако страдат, това заради техния собствен грях ли е?
2 Коринтяни 11:23-28 _______________________________________________________________________
1 Петрово 4:12-14 __________________________________________________________________________
Ст. 14 специално казва, че има моменти, когато страдат от това, че са християни. Страдал ли си някога,
затова че си християнин? _______________________________. Сподели опитността си.
3. Как трябва да реагираш на страданието? Запиши двете неща, споменати в 1 Петър 4:19.
______________________________________________ y ___________________________________________
Страданието не е причина за оплакване; напротив, това е възможност за израстване. То се получава,
когато вярващият предаде всички обстоятелства от живота си на Бог и продължава да прави добро,
въпреки болката си.
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ИЗПИТАНИ ЧРЕЗ БЕДИ
• Забелязал ли си, че дърветата, които растат на самотно място, изложени на
вятър и суша, са най-силни,
докато тези, които растат
защитени в гората, са
по-слаби?
• Глинената чаша е крехка,
докато не премине през
пещта.
• Ако стоманения нож не
премине през огън, той
няма да се закали. Ще му
липсва твърдостта да поддържа остротата си.
• Когато попитали един
мъдрец „защо праведните
страдат?“ Той отговорил:
„Защо не? Те са единствените, които могат да
устоят? 7
• „Днес църквата се нуждае
от хора, които не са унили
или унищожени от страданията си, нито като победен
народ, тъжен и пълен с
въпроси; но придържайки се към любовта си,
демонстрирайки във всичко
верността на Бог, упорит,
силен във вярата. Тези
хора ще бъдат пример за
слабите и източник на утеха
и утеха.” 8
• „Изпитанията са като лекарства, предписани от нашия мъдър и добър лекар,
защото се нуждаем от тях;
и той определя честотата и
дозата според това, което
изисква случаят.” 9

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Исус
Навин 8-14
(по една глава на ден)

Понякога някой страда като пряка последица от собствения си бунт. Но,
колко добър е Бог! Той не иска да остави своенравния си син, а да го
възстанови. Дисциплинира го с любов, докато се върне на правия път
(Евр. 12: 5-6).
КАКВО ИСКА ДА ПОСТИГНЕ БОГ ЧРЕЗ СТРАДАНИЕТО?
4. Има ли план за живота ти или просто плуваш по течението?
Римляни 8:28 _________________________________________________
5. Апостол Павел е могъл да говори от собствения си опит за страданието. Погледни неговата перспектива от 2 Коринтяни 4: 7-12. Каква
е една от целите на слабостите? ст. 7 ____________________________
______________________________________________________________
Какво отношение изразява Павел в ст. 8-9? ______________________
______________________________________________________________
6. Някои казват „Ако Бог беше с мен, това нямаше да се случи“. Как трябва
да отговориш на изпитанията? Яков 1:2-4 ________________________
Защо? _______________________________________________________
______________________________________________________________
7. Какви други цели има Бог за страданието във 2 Коринтяни 1?
ст. 4, 6 _______________________________________________________
______________________________________________________________
ст. 8-9 _______________________________________________________
ОБОБЩЕНИЕ
3

Страданието не трябва да ни изненадва. Ако Христос и апостолите
пострадаха, можем ли да очакваме по-малко? Тези, които проповядват
евангелие без болка, вярват във фантазия, а не в истинското евангелие.

3

Има един план. Всичко ни помага за добро. Бог не ни изоставя. Ние сме
в беда, но не сме отчаяни, преследвани, но не и безпомощни.

3

Страданието е училището на солидарността и състраданието: Светът
е пълен с хора, които страдат. Кой ще ги утеши? Тези от нас, които са
преминали през изпитания, са готови да утешат другите.

3

Учи ни да разчитаме на Бог, а не на себе си.

3

Страданието е възможност за израстването ни. Усъвършенства ни.
Изпитанията ни учат на неща, които не бихме научили по друг начин.

3

Това може да бъде призив от Бог да изследваме живота си и да се
покаем.

3

Нашата реакция на изпитанието ще определи дали се изграждаме или
потъваме в негодувание, депресия и тъга.

Наизусти Йоан 16:33
“Това ви казах, за да имате
в Мене мир. В света имате
скръб; но дерзайте Аз победих
света.” Превод от 1940 г.
“Това ви казах за да имате мир
в мене. В света скръб ще имате; но дързайте, аз победих
света.” ЦП

		СПРИ

Сега какво?

• Запиши на един лист изпитанията през които преминаваш сега.
• Моли се за всяко едно от тях така: Господи, поверявам ти се в това изпитание и обещавам да продължа да правя добро. Отказвам да се депресирам или огорча от този тест. Нека тези дни да бъдат като моето училище
на изпитания. Надявам се да ме утешиш, за да мога да утешавам някого
друг в бъдеще. Амин
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Стъпка 11

Само ако имах повече пари...
Напиши ЛЪЖА(Л) или ИСТИНА(И
______ Невъзможно е да си щастлив без пари.
______ Някои невидими неща са по-важни от парите.
______ Можем да се адаптираме да живеем с много или с малко пари

ЛЪЖАТА
Подобно на много лъжи, и тази приема няколко форми като: Да имаш пари е най-важното. Важното е да
живеем добре, с всички удобства. Парите ще ме зарадват, ще решат проблемите ми и т.н. Но хората не
търсят само парите. Други търсят сигурност в секса, слава, приятели, професията и т.н.
Богатият човек казва: Банковата ми сметка е това, което ме кара да се чувствам важен и сигурен .... Аз
съм „някой“, защото имам ... пари, професия, слава и приятели. Бедният човек си мисли: Аз съм по-долен,
защото нямам това, което другият има. От списъка по-долу кои са нещата, които най-много бихте искали
да имате?
❏
❏
❏
❏

Пари
Интелигентност
Красота
Хубави дрехи

❏
❏
❏
❏

Финансова сигурност
Професионален успех
Красиво тяло и фигура
Компютър, телефон

❏
❏
❏
❏

Хубава къща
Добра храна
Атлетични способности
Да получа добри оценки

❏
❏
❏
❏

Хубава кола
❏ Секс
Слава
❏ Приятели
Талант
❏ Мощ
Здраве ❏ Друго __________

Има ли по-важни неща, които липсват в този списък? Кои са? ______________________________________
ИСТИНАТА
1. Има ли нещо лошо в желанието за изброените по-горе неща? ___________________________________
Въпреки че не е лошо да желаем да живеем добре, ако фокусът ни е само върху материалното,
какво ще се случи, когато то започне да липсва? Например, ако една жена е щастлива със своята
красота и добра фигура, може ли да остане щастлива, когато годините нанесат бръчки и няколко
излишни килограма? ________________________________________________________________________
2. Има една различна гледна точка, изразена в следващите стихове. Каква е?
Лука 12:15 ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Марк 8:36 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2 Коринтяни 4:18 ___________________________________________________________________________
3. В светлината на тези стихове, какво би казал за някого, който казва: „Аз съм„ някой “, защото имам
пари и влияние? ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Напиши някои елементи, присъстващи в настоящия ти живот, които „ще останат завинаги”.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Сега елементи от живота ви, които няма да „останат завинаги”: __________________________________
___________________________________________________________________________________________
28

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
Помисли върху следващите
стихове и отговорите, които
казват за материализма.
Тревата съхне, цветът вехне,
Но словото на нашия Бог ще
остане до века.
Исая 40:8
И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете
това, което е горе, гдето седи
Христос отдясно на Бога.
Мислете за горното,
а не за земното;
защото умряхте, и животът
ви е скрит с Христа в Бога.
Колосяни 3:1-3

5. Каква е дилемата, пред която е изправен всеки ден вярващият?
Матей 6:24 ____________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Какво решение предлага Матей 6: 19-21 на тази дилема? ___________
_______________________________________________________________
7. Какви са някои от начините за събиране на съкровища в небето?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ДОВОЛНИ
8. Доволен ли си от това, което Бог ти е дал? Възможно ли е да бъдем
щастливи? Прочети Филипяни 4: 11-13. Какво беше научил Павел за
парите?
ст. 11-12 ______________________________________________________
ст. 13 _________________________________________________________
Когато Павел каза „Мога да правя всичко чрез Христос, Който ме укрепва“, той имаше предвид конкретно своите финанси и способността
да се задоволява с много или с малко..
9. Защо можеш да бъдеш доволен от това, което имаш? Фил. 4:19?
_______________________________________________________________
10. Паралелен пасаж е Матей 6: 25-34, където Исус обещава да осигури
основни нужди като храна и дрехи. Закючението е ст.33, където казва
„Но първо търсете ______________________________________________
_____________ и всичко това ще ви се ___________________________.”
11. Някои погрешно приемат тези и други стихове като обещания за
богатство и икономически просперитет. Това не е гаранция за просперитет, а обещание, че Бог ще задоволи основните ни нужди. Павел
специално каза във Филипяни 4: 11-12, че е доволен от много или от
малко.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Исус Навин 15-21
(по една глава на ден).
Наизусти Марк 8:36
“Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят,
а изгуби живота си?” Превод
от 1940 г.
“Понеже какво ще ползува человека, ако спечели всичкия
свет, и отщети душата си?”
ЦП

Важното е не колко пари имаш, а спокойствието, което имаш, знаейки, че Бог ще ти даде достатъчно, за да живееш достоен и доволен
живот.
			
Кое е това, което те кара да се чувстваш сигурен или щастлив?
СПРИ
			Доволен ли си?
• Когато някой вярва, че материалното е това, което има най-голяма
стойност, той изгражда живота си на несигурна основа, която ще изчезне
с течение на времето.
• Паднал ли си в грешката, вярвайки, че материалното е единственото
нещо, което съществува или единственото истинско нещо?
• Ако банковата ти сметка е това, което те кара да се чувстваш важен, знай
че това не е толкова важно, колкото си мислиш.
• Вместо да посвещаваш живота си в търсене на пари, първо потърси
Божия контрол над живота си. Правейки това, Той ще се погрижи за
материалните ти нужди.
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Стъпка 12

Всички религии
ни водят при Бог
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Най-важното е не в какво вярвам, а че съм искрен.
______ Би било предателство да се противоречи на традициите на моето семейство.
______ Има много начини да отидете на небето.

ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ ВСИЧКИ
РЕЛИГИИ НИ ВОДЯТ ПРИ БОГА?

Често се чува, хората да казват, че има много пътища към небето. Те казват, че най-важното е да бъдем
искрени в практикуването на религията си и да толерираме другите вярвания. Други казват, че е достатъчно да обичаш ближния си, независимо в коя църква посещаваш.
Всичко това звучи много приятно и е много популярно да се вярва в това. Това е лесният начин, защото
всеки може да избере религиозните практики, които харесва, и да остави тези, които не харесва. Но какво казва Библията? На какво учи Исус?
1. Какво каза Исус на Никодим, един силно религиозен човек? Прие ли начина, по който Никодим
практикува религия? Йоан 3: 13 ______________________________________________________________
2. Според Исус кой може да стигне до небето освен него? Йоан 14:6 _______________________________
От това разбираш ли, че истината е нещо, което се променя според времето, обстоятелствата или
общото мнение? ____________________________________________________________________________
Когато хората обвиняват християнина, че е много затворен, защото вярва, че Исус е единственият
начин, ние трябва да им напомним, че това не е нашата идея, а това, което каза самият Христос. Интересно е да се отбележи, че някои, които мислят, че са толерантни, толерират всичко, освен истинското евангелие.
3. Библията оставя ли вратата отворена, за да вярваме, че всички религии ни водят към небето? Защо?
Деяния 4:12 ________________________________________________________________________________
Изход 20:3-4 ___________________________________________________
Галатяни 1:8 ___________________________________________________
4. Различните световни религии имат много различни учения.
Каква е разликата между Евангелието и всяка друга религия?
		

Евангелието

Религията

• Евангелието е Бог, от небето, който
достига до човечеството.

• Религиите са човешки усилия за
достигане до Бог.

• Евангелието се основава на
завършеното дело на Христос, а
не на делата, които човек прави.
Спасението е напълно безплатно.

• Въпреки че изискванията се
различават в различните групи,
религиите изискват от човека да
спечели рая чрез делата си.

5. Съвместима ли е идеята за прераждането (в будизма или индуизма) с
библейското учение за това какво се случва след нашата смърт?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Дяволът вървял с един от
помощниците си, когато
видели един мъж, който
се навел да вземе един
предмет, който блестял.
“Какво ли е намерил?”
попитал помощника.
“Част от истината”,
отговорил дявола.
“ И това не те ли
притеснява?” попитал
помощник.
“Не”, отговорил дявола,
“Ще се погрижа човекът
да превърне тази част в
религия”. 7

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Исус
Навин 22-23
И Псалми 37-41
(по една глава на ден).

Наизусти Деяния 4:12
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето
друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се
спасим. Превод от 1940 г.
И чрез никого другиго не бива
спасение; защото нема под
небето друго име да е дадено
между человеците чрез което
требва да се спасим. ЦП

6. Християнинът вярва само в един Бог. Други като индусите и анимистите
вярват в много богове. Ако едната религия противоречи на другата,
възможно ли е и двете да са прави? _____________________________
ТРЯБВА ЛИ ДА СЛЕДВАШ ТРАДИЦИИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ?
7. •
		

•

Много пъти решението да следваш Христос изисква да се прекъсне с
части от миналото ни.

•

Понякога семейството или приятелите те смятат за странен и дори предател на традициите, с които си израснал. Ще има опозиция, подигравки и преследване.

•

Спомняш ли си учението за двата пътя в Матей 7: 13-14? Повечето
тръгнаха по широкия път, който ги води до гибел.

•

Това, което трябва да запомниш, е, че в последния съд, пред когото ще
отговаряш, е Бог, а не твоитее родители или предци. (Откровение 20:
11-15)

СПРИ

ЗА ОБМИСЛЯНЕ
В светлината на 1 Тимотей 2:
5, какво мислиш за тези фрази, взети от броеницата?
Салвe: “...Госпожо, наша
адвокатка, обърни към нас
твоите милостиви очи. ......... ”
Аве Мария: “ .. Свята Мария,
Божия майко, моли се за нашите грешници сега и в часа
на смъртта ни. Амин.”
__________________________

Очевидно зависи от това за какви традиции става въпрос. Има добри и
библейски обичаи и други не толкова.

Можеш да перифразираш Марк 8:36 по следния начин: Каква полза
ще има човек, ако изглежда добре със семейството и традициите си
и загуби душата си? Или каква награда ще даде човек за душата си?

8. Защо Исус спореше с религиозните водачи по това време? Марк 7: 9?
______________________________________________________________
9. Колко посредници има между Бог и хората? 1 Тимотей 2: 5
______________________________________________________________
Какво е посредник? ___________________________________________
Мислиш ли, че девата може да посредничи за нас? ________________
______________________________________________________________
Ние се отклоняваме от истината, когато се молим на който и да е
герой извън Бог от Библията или следваме която и да е религия без
библейска основа.

__________________________

ОТНОШЕНИЕТО ТИ КЪМ ДРУГИТЕ РЕЛИГИИ

__________________________

10. Какви напътствия ти дава 1 Петър 3: 15-16? ______________________

__________________________

______________________________________________________________
С какво отношение трябва да отговоряше на тези, които питат за

Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото
предание. Марк 7:8
“Внимавайте да ви не заплени
някой с философията си и с
празна измама, по човешко
предание, по първоначалните
учения на света, а не по
Христа”. Колосяни 2:8

твоята вяра? __________________________________________________
11. Какво отношение имаше Исус към невярващите? Защо?
Матей 9: 36-38 _______________________________________________
______________________________________________________________
СПРИ

• Трябва да си твърд и да имаш убеждение в това, в което вярваш и защо го вярваш. Не се плаши, ако те обвиняват, че си
твърде затворен. Не забравяй, че самият Исус каза, че той е
единственият начин.
• Когато говориш с хора от други религии, изразявай се със
състрадание и нежност и никога с презрение.
• Целта не е да спечелиш аргументи или спорове, а да спечелиш души.
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Стъпка 7
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Стъпка 4

Стъпка 1

“Вие сте от баща дявола. Когато говори лъжата, от
своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща!”
ЦП

“Вие сте от баща дявола …. Когато изговаря лъжа, от
своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.”
Превод от 1940 г.

Йоан 8:44 			

„и рече ми: Доволно ти е моята благодат; защото силата
ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с крайно
благодарение по-добре ще се похваля с немощите си, за
да се всели в мене силата Христова.“ ЦП

„и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото
силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с
преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите
си, за да почива на мене Христовата сила.” Превод от
1940 г.

2 Коринтяни 12:9 		

“и недейте се съобразява с този век, но преобразувайте
се с обновлението на ума си, за да познавате от опитът
що е благата, угодната, и съвършената воля Божия.” ЦП

“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте
се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит
що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно
Нему и съвършено.” Превод от 1940 г.

Римляни 12:2
Стъпка 8

			

Стъпка 5

Стъпка 2

“И казваше Исус на повервалите в него Юдеи: Ако
вие устоите в моята дума наистина сте мои ученици,
и ще познаете истината, и истината ще ви направи
свободни.” ЦП

„Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако
пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
и ще познаете истината и истината ще ви направи
свободни.” Превод от 1940 г.

Йоан 8:31-32 			

“Аз съм лозата, вие пръчките: който пребъдва в мене, и
аз в него, той принося плод много; защото без мене не
можете нищо да сторите.” ЦП

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва
в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото,
отделени от Мене, не можете да сторите нищо.” Превод
от 1940 г.

Йоан 15:5

“Защото още малко, и нечестивият не ще да го има;
И ще търсиш мястото му, и не ще да се намери.” ЦП

“Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече;
Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се
намери;” Превод от 1940 г.

Псалм 37:9 			

„Понеже какво ще ползува человека, ако спечели
всичкия свет, и отщети душата си?” ЦП

Стъпка 11

“Това ви казах за да имате мир в мене. В света скръб ще
имате; но дързайте, аз победих света.” ЦП

Марк 8:36 			
„Понеже какво се ползува човек като спечели целия
свят, а изгуби живота си?” Превод от 1940 г.

Стъпка 10

“Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате
скръб; но дерзайте Аз победих света.” Превод от 1940 г.

Йоан 16:33 			
Стъпка 12

			

Стъпка 9

			

Стъпка 6

			

Стъпка 3

“Не бой се, защото аз съм с тебе: Не трепери, защото
аз съм Бог твой: Ще те укрепя, ей, ще ти помогна,
Ей, ще те подпра с десницата на правдата си.“ ЦП

Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай,
защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти
помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница.”
Превод от 1940 г.

Исая 41:10

“Ангел Господен се опълчава около онези които му се
боят, И ги избавя.” ЦП

“Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му
се боят, И ги избавя.” Превод от 1940 г.

Псалм 34:7

“И тъй, оправдани чрез вера имаме мир с Бога чрез
Господа нашего Исуса Христа;” ЦП

“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез
нашия Господ Исус Христос;” Превод от 1940 г.

Римляни 5:1

„И чрез никого другиго не бива спасение; защото нема
под небето друго име да е дадено между человеците
чрез което требва да се спасим.“ ЦП

„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под
небето друго име дадено между човеците, чрез което
трябва да се спасим.“ Превод от 1940 г.

Деяния 4:12 			

Приложение 1
Изрежи по пунктираните линии. Наизусти тези стихове.
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Преподавател

„Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. ”
Йоан 8:31-32

Живеейки свободно чрез истината
Библейски отговори на често срещани лъжи

Нов Живот в Христос Част 4

който е завършил успешно всички уроци от курса

___________________________________________________________
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