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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.

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

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

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

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

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

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

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

11. Много е важно ученикът да си създаде
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.

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.

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.

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

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

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

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.

Подготовката трябва да съдържа и молитва
за ученика и подготовка на сърцето му.
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Неговата
Вярност е
щит и закрила.
Псалм 91:4

				

Тази книга е
посветена на разглеждането
на истината за някои от основните лъжи, които
света или дявола използват за да ни объркат.
Ще видим теми като: „Толерантност“, „Всички
християни са лицемери“, „Мъжки шовинизъм“,
„Евангелие за просперитета“ и още ....
На всяка лъжа ще даваме библейски отговори,
които ни позволяват да живеем в свобода и
святост.
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Стъпка 1

Не съди! Бъди толерантен!
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
_____ Нямам право да казвам на другите какво трябва да правят.
_____ Най-важното в този живот е да толерираме другите.
_____ Да съдим другите е проблем в нашето общество.

ЛЪЖАТА
Тази лъжа има няколко форми: „Исус каза да не съдим, затова никога не казвам на някого, че греши“. „Кой
съм аз, за да критикувам или да ти казвам какво да правиш?“„Не искам да обиждам никого.“ Всички правила,
които църквата има, са легализъм. Не обичам да ми казват нищо; Знам как да управлявам живота си. Истина
ли са тези твърдения? Ще видим колко от лъжите по света са наполовина верни.
СЪДЕНЕ
1. Какъв е проблемът в съденето на другите? Матей 7: 1-4 _______________
__________________________________________________________________
Помисли върху собственото си състояние, преди да видиш грешките на
другите.
2. Иска ли да каже тогава, че никога не трябва да разглеждаме критично какво
казват или правят другите? Обясни. _________________________________
__________________________________________________________________
3. Има ли разлика между „осъждане“ и „увещаване“ или „предупреждаване”?
__________________________________________________________________
Като цяло, съденето е насочено към критикуване или осъждане, докато увещанието и предупреждението се стремят да изправят и възстановят човека.
Въпреки че е вярно, че Исус предупреди да не съдим, това не отменя нашата
отговорност да увещаваме или предупреждаваме братята във вярата. Част
3 (от НЖВХ) говори за това.

Толерирането
“В света мързелът се
нарича толерантност,
но в ада се нарича
отчаяние. Той придружава всички останали
грехове и е най-лошото
му наказание. Това е
грехът, който не вярва в
нищо, не се интересува
от нищо, не се стреми
да знае нищо, не пречи
на нищо, не се радва на
нищо, не обича нищо, не
мрази нищо, не намира
цел в нищо, няма за
какво да живее и остава
жив само защото няма
за какво да умре.” Дороти Сайерс
Съгласен ли си това?
Защо?

ТОЛЕРИРАНЕТО
4. Толерантността, преподавана на много места днес, не се ограничава до уважението и добротата към
другите. По-скоро тя се превърнала в доктрина, почти в религия. Пропагандира идеята, че всички вярвания са валидни; и следователно няма право да съдим никого.
По ирония на съдбата толерантността е доктрина, която не толерира тези, които я поставят под съмнение. Тя категорично осъжда всеки, който прокламира абсолютната и библейската истина. Докато
прокламира валидността на всички вярвания, тя отхвърля ортодоксалното и библейското християнство
като остаряло и екстремистко.
5. Какво би казал на тези, които казват следното? “ Трябва да сме толерантни и да не обиждаме никого.”
Матей 23:25-2 _____________________________________________________________________________
Тит 1:5, 9-13 _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
6. Имаме ли право да казваме на някого какво да прави? Защо? 2 Тимотей 4: 2-4_____________________
___________________________________________________________________________________________
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
В предишните поколения
хората търсели истината
и вярвали, че тя може да
бъде намерена в Библията.
Днес казват, че всеки прави своята истина. Повечето не вярват, че абсолютната истина съществува.
Днес фокусът не е върху
истината, а върху толерантността. Това е новата
религия на мнозина.
Иронията е, че тази нова
религия не толерира
онези, които не прегъват
коляното си пред нея или
които поставят под
съмнение нейното
абсолютно господство в
съвременния ум.
Какво мислиш за това?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

7. Прочети Галатяни 6:1 Как би отговорил на някой, който казва: „Ако си ми
приятел, трябва да ме приемеш такъв, какъвто съм. Не можеш да ме съдиш.“
_______________________________________________________________
Именно защото си негов приятел, искаш да му кажеш истината с любов,
защото го обичаш, дори и с неговите грешки. Не можеш да имаш безразлично отношение греха на приятеля си. Ако не ти беше приятел, би заел
нагласата на: „Не ме интересува, това е негов проблем.”
Ефесяни 4:25 “... като отхвърлите лъжата, говорете всеки с
ближния си истина; защото сме части един на друг.”

ПРОВЕРИ ОТНОШЕНИЕТО СИ
8. Какво трябва да е отношението към падналият или към този, с когото не
си съгласен?
Галатяни 6:1 ____________________________________________________
Ефесяни 4:2 ____________________________________________________
________________________________________________________________
Колосяни 3:12-13 _______________________________________________
________________________________________________________________
Позволителната толерантност, която приема всичко, е грешна; но това не
ни дава разрешение да бъдем груби или да не уважаваме другите. Бог
ни призовава да търпим другите, да бъдем мили и смирени, защото и
ние имаме грешки. В любовта трябва да прощаваме, за да не изпаднем в
гордост или горчивина. Отхвърлете греха, но обичайте грешника.
ЛЕГАЛИЗМА
Има погрешно схващане, че всяка църква, която има правила, е легалистична.
Ако наличието на правила и разпоредби е легализъм, как тогава да обясните,
че Новият Завет е пълен с тях? Правилата или забраните могат да помогнат или
да навредят на църквата, но истинският легализъм е нещо друго.
Легалистът смята, че е по-добър от другите, защото отговаря на някои външни
стандарти, които смята за необходими за да бъде духовен. Заема нагласата
„Слава Богу, че не съм като тях“. Той измерва духовността не толкова чрез вътрешна справедливост, колкото чрез спазване на списък с външни изисквания
или забрани. Със собствените си усилия той създава външен вид на святост.
Вярва, че най-добрият начин да мотивира другите е като ги позори.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Съдии 1-7
(по една глава на ден).
Наизусти 2 Тимотей 4:2
“проповядвай словото, настоявай на време и без
време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо
търпение и непрестанно поучаване.” Превод от 1940 г.
“проповедвай словото, настоявай на време и без време, обличи, запрети, умоли
с всеко дълготърпение и
поучение.” ЦП

Проблемът не е в правилата, а в сърцето на легалиста, който се доверява на
собствената си правда, вместо да зависи от Светия Дух, за да живее свят живот.
Духовният християнин се въздържа от много неща, не защото вярва, че така
ще спечели небето, а защото разбира, че те не са полезни. Неговият акцент е
върху съобразяването на вътрешния си живот с Божията воля. Неговият начин
да мотивира другите е: да ги стимулира към добро, вместо да ги засрами.
ДВЕ КРАЙНОСТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ
• Съденето на другите: закостенял легалист, който гледа на другите с презрение.
• Толерирането на каквото и да: “Кой съм аз , че да съдя?” Не искам да обидя
някого.
• Двете крайности показват липсата на любов и безразличие към другите.
Забележка: Необходимо е да застанем твърдо срещу злото. Църква, толеррираща
греховете, не може да очаква Божията благословия, защото „малко квас кваси цялото
тесто“ (1 Кор. 5: 1-2, 6). За да проучиш повече за църковната дисциплина, виж: Мат.
18: 15-17, Гал. 6: 1-2, 2 Кор. 2: 5-11, 2 Сол. 3: 14-15, 1 Тим. 5:20 и Деяния 5:11 в
техния контекст
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Стъпка 2

Не се чувствам като нов човек

ЛЪЖАТА

Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Ако някой не се чувства като нов човек, вероятно не е.
______ Истинската свобода е да можеш да решиш да бъдеш слуга на Бог.
______ Да бъдеш мъртъв за греха означава да следваш справедливостта,
а не да греха.

Виждайки своите неуспехи, много християни се чувстват разочаровани и обезсърчени. Те се
питат: „Защо не се чувствам толкова специален, както когато за първи път приех Христос?
Ако съм спасен, защо продължавам да се провалям? Не се чувствам като нов човек.“ Има
два възможни отговора на тези опасения:
• Може да не се чувстваш като нов човек, защото никога не си се раждал отново. Трябва да прегледаш
своето „обръщане“, за да видиш дали си разбрал евангелието, дали това е чиста емоция, натиск и т.н..
• В този урок искаме да разгледаме друга възможност. Често, когато истински вярващ гледа на своите
неуспехи, емоциите му поставят под съмнение неговото преобразуване. Или пък знае, че е преобразуван, но се съмнява, че ще бъде възможно да живее в победа, както желае. Този урок се занимава с
лъжата, която казва: емоциите са добър измерител на нашата духовна реалност. По-добре е да видим
какво казва Библията; ще видим отговорите в Римляни 6.
ИСТИНАТА
Проблемът със зависимостта от емоциите ни е, че те не са надеждни. Римляни 6 ни помага да разберем
обърканите си емоции. Говори за истинската реалност на позицията ти в Христос, независимо от това как
се чувстваш. Римляни 6 има три ключови думи: Знание ст.3-10; Считане ст.11; Представяне / Предложение
ст.12-14.
1. ЗНАНИЕ: Когато някой попитал Павел в ст.1 дали вярващия може да продължи да греши, какъв беше
отговора му в ст.2? _________________________________________________________________________
Мъртви към греха? Какво е това? Продължи да четеш Римляни 6.
2. Прочети ст.2-10. Какви думи или понятия се повтарят? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Някои приемат кръщението в ст. 3-4, че се отнася до водно кръщение; но това би означавало, че
човек не се спасява, докато не се кръсти. Библията учи, че спасението е само чрез вяра, без никакви дела, включително кръщение. Други смятат, че това се отнася до кръщението с Духа, което ни
идентифицира като членове на Христовото тяло, когато повярваме (1 Кор. 12:13). Като вярваме, ние
се идентифицираме с Христос в неговата смърт, погребение и възкресение за нов живот. Кръщението във вода символизира това.
3. Какво е това, което трябва да ЗНАЕМ? ст. 5-6 ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

		СПРИ

Помисли върху значението на думата „да“ в ст.5. Важна ли е? Защо?

4. Каква е разликата между знание и СЧИТАНЕ, че сме мъртви към греха, но живи към Бога? ст. 11

___________________________________________________________________________________________
Думата „считай“ е ключова. Ако вярваме, че нищо не се е променило, тогава нищо няма да се промени. Считайки се за мъртви за греха и живи за Бога, ние преминаваме от теорията към практика. Ние
казваме: „ така е, вярвам го.“ Бог ми казва, че е така. Отразява промяната в начина на мислене да
виждаме себе си така, както Бог ни вижда. Знанието без вяра струва много малко. Приемам позицията си в Христос чрез вяра, дори когато не я чувствам. Приемам завършеното дело на Христос, което
прави новия човек възможен.
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ВЪПРОС Е НА НАЧИНА
НА МИСЛЕНЕТО ТИ

Някой
може
да знае
всичко
за новия
живот,но докато осъзнае, че това е истина ще
продължи да живее по
стария начин.
Има много хора, които
вярват, че всичко е правилно, но живеят така,
сякаш е лъжа.
Този човек е подравнил
мисленето
си с това,
което Бог
казва ...
смятам се
мъртъв за
греха и
живея за
Бог дори
когато емоциите ми ми
казват друго. Решавам
да представя всяка част
от тялото си на Бог във
всеки един момент.

•

СПРИ

Когато си казваш: „Не се чувствам нов човек“, запитай се:
Какво е по-надеждно, това което чувстваш или което казва Бог?

•

Наистина ли се смяташ за мъртъв към греха и жив за Бог?

•

Как би се отразило на живота ти, ако казваш сутрин, обед и вечер: „Смятам,
че съм мъртъв за греха и жив за Бога, дори когато не го чувствам.?

5. ПРЕДСТАВЯНЕ или ПРЕДЛАГАНЕ: Стихове 12-14 говорят за битка
за душата ти. Ще позволиш ли на злите желания на греха да царуват в
живота ти, или има и друг начин? Кои са двете алтернативи за вярващия
според ст. 13?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Кои са „частите“, които трябва да представим? За какви „части“ се отнася
ст. 13? ___________________________________________________________
СПРИ

• Помисли върху някои от случаите, когато си представил някои от частите на тялото си (например: ръце, език, очи и т.н.) на греха.

• Напиши на отделен лист хартия конкретни начини, които искаш да предложиш
като инструменти на справедливостта.

7. Ст. 16 ни дава два избора. Кои са? __________________________________
__________________________________________________________________
Тогава? Роби ли сме или свободни? __________________________________
Противно на общоприетото мнение, абсолютната свобода не съществува.
Винаги ще бъдем под ръководството на собственик. Невъзможно е да се
освободите от робството на греха, без първо да се покорите на по-висше
робство. За да бъдеш свободен е необходимо да се подчиниш като роб
на справедливостта. Единствената свобода, която имаме, е да решим на
кого ще се подчиним. Разбира се, подчинявайки се на послушанието, ние
живеем свободни от силата на греха (ст. 17).
8. Кои са двата резултата, споменати в следващите стихове?
v. 21, 23 __________________________________________________________
v. 22 _____________________________________________________________
ПРЕГЛЕД

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Съдии 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти
Римляни 6:11
“Така и вие считайте
себе си за мъртви към
греха, а живи към Бога в
Христа Исуса.” Превод от
1940 г.
“Така и вие считайте
себе си че сте мъртви
към греха, а живи към
Бога, чрез Христа Исуса
Господа нашего.” ЦП

• Знай, че приемайки Христос, старият човект умря и беше възкресен нов
човек.
• Считай се мъртъв за греха и жив за Бог. Ако не, грехът ще продължи да
доминира в живота ти. Приеми ново мислене за това кои сме. Да смяташ
означава да вярваш в това, което Бог казва, че е вярно, дори когато не го
чувстваме.
• Представяйте или предлагайте частите на телата ни на Бога, а не на греха.
От нас зависи да решим на кое ще служим: греха или справедливостта чрез
подчинение.
• Молитва: Господи, знаеш, че все още се боря с греха и понякога се
съмнявам, че е възможно да го преодолея. Въпреки че не разбирам всичко,
с вяра заявявам, че съм мъртъв за греха; не трябва да му обръщам внимание. Смятам се за нов, дори когато не се чувствам така. Приемам го с вяра,
защото ти ми казваш, че е истина. Боже, предлагам цялото си същество на
теб. Давам ти ръцете, устата, краката, ушите и особено ума си. Решавам да
ти се подчинявам във всеки един момент.
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Стъпка 3

Лицемерие в църквата
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Всички християни са лицемери.
_____ Няма идеална църква.
_____ В църквата има хора, които не са истински вярващи.

ЖАЛБАТА
Мнозина казват: „Всички християни са лицемери; те осъждат другите, макар че вършат същото. Някои
проповедници изкарват пари от хората и живеят в лукс. Те използват позицията си, за да контролират и
експлоатират другите. „ Трагедията е, че понякога те са прави и това лицемерие пречи на вярата на мнозина и им дава основания да се отдалечат от Бог.
ИСУС И ЛИЦЕМЕРИТЕ
1. Исус се сблъска с фарисеите и учителите на закона в Матей 23. Какъв беше резултатът от тяхното
лицемерие? ст.13 ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Кой е основния проблем
на лицемера ст. 23, 28 ______________________________________________________________________
Те се грижеха за външния си вид, докато в сърцата си пазеха всякакви несправедливости. За съжаление в
резултат на това докараха другите до осъждане. Същото се случва и днес.
•

Виждайки лицемерието, мнозина бягат от църквата. Те отхвърлят Христос, защото отхвърлят „християните“
които познават.

•

Други, които вече са християни, попадат в същия капан на лицемерието, който виждат в някои членовете
на църквата си.

2. Има ли хора, които твърдят, че служат на Бог, но не са се обърнали? Матей 7:21-23

Да ❏ Не ❏

Какво прави истинския християнин? ст. 21 ____________________________________________________
ВСИЧКИ ХРИСТИЯНИ ЛИ СА ЛИЦЕМЕРИ?
3. Как трябва да отговорим на онези, които мислят, че всички сме лицемери? _______________________
___________________________________________________________________________________________
Това е полуистина. Отчасти те са прави, защото всички ние понякога сме действали лицемерно. Разбирайки, че църквата е болница за души, не би трябвало да е изненада за никого да намери недостатъци в онези, които са в процес на изцеление.
4. Трябва да се прави разлика между лицемерите и искрените християни, които от време на време грешат.
Лицемерът: Какъв е начинът на живот на лицемера? __________________________________________
Той се преструва, че е християнин публично, но начинът му на живот насаме (и дори понякога публично) е пълен с противоречия. Мнозина не са обърнати, други са, но Божията дисциплина ще дойде
върху тях.
Искреният християнин: Отбележи, които са верни. ❏ Не греши. ❏ Признава и изповядва греха си.
❏ Мисли се за по-добър от другите ❏ Все още се бори с плътските желания. Все още не е перфектен.
❏ Той е грешник спасен по Божията благодат, който понякога греши.
Искреният християнин подражава на Христос, както публично, така и лично. Въпреки това той все
още е грешник, спасен по благодат. Когато сгреши, той признава греха си, иска прошка и продължава напред. Той е прозрачен; Не прикрива недостатъците си, не обвинява другите и не се оправдава.
Дори апостол Петър изпадна в лицемерие и Павел трябваше да го изобличи (Галатяни 2: 11-14).
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
БОЖИЯТА БЛАГОДАД
Джон Нютон е бил изключително зъл човек и
капитан на кораб, който е
пренасял и продавал роби
през 18 в. Въпреки нечестието си, той е изкупен от
чистата Божия благодат и
по-късно съставя известния химн „Удивителна
благодат”. Помисли върху
думите му.
Разсъждавайки върху
живота си, осъзнавам, че
не съм това, което трябва
да бъда, не съм това, което
бих могъл да бъда, не съм
това, което ще бъда, но
не съм това, което бях, и
по Божията благодат съм
такъв какъвто съм.

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
Съдии 15-21
(по една глава а ден).
Наизусти Матей 6:1
“Внимавайте да не вършите
делата на правдата си пред
човеците, за да ви виждат;
инак нямате награда при
Отца си, Който е на небесата.” Превод от 1940 г.
“Внимавайте да не правите
своите милостини пред человеците за да ви виждат;
инак немате заплата при
Отца вашего който е на
небеса. ” ЦП

СЪВЕТИ ЗА ИСКРЕНИТЕ ВЯРВАЩИ
5. Виж цитата на Джон Нютон в лявата колона: Какво се опитва да каже?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Каква е поканата на Христос в Матей 11:28? __________________________
_________________________________________________________________
Църквата не е за съвършените, а за слабите, като болница, която помага
на страдащите от духовни заболявания. Не трябва да ни изненадва, когато
открием слабост в църквата, а трябва да ни мотивира към състраданието.
7. Каква е целта на събирането с други вярващи? Евреи 10:24-25 ________
_________________________________________________________________
8. Какво правиха първите вярващи? Деяния 2:42, 46-47 _________________
_________________________________________________________________
9. Как може да познаеш децата на Бог? Йоан 13:34-35 __________________
_________________________________________________________________
10. Стъпки за искрени християни:
• Увери се, че следваш Христос, а не човек. Правейки това, няма да
бъдете разочарован, когато хората се провалят.
• Изследвай себе си и изповядай греха си, за да не бъдеш препъни
камък за другите.
• Докладвай лицемерието. Бори се чрез преподаване, увещаване и
дисциплина.
• Не се плаши от обвинения в лицемерие. Използвай ги като възможност да се изследвш и след това да продължиш напред. Не позволявай на дявола да те парализира с лъжи. Когато видиш лицемерие,
погледни на верните братя, а не на лицемери. Размишлявай върху
живота на героите на вярата, които са живели заобиколени от грях.
• Разчитай на Духа да дава плодове и да премахва делата на плътта.
Галатяни 5: 16-22
• Какво виждат другите в живота ти? Поискай да ти кажат истината.
СПРИ

Нека се погрижим за нашето свидетелство. Как е твоето?
❏ Привлича ли хората към Христос? ❏ Препъни камък ли е?
Случвало ли ти се е да те нарекат лицемер? Обясни.

Предупреждение за тези, които отхвърлят църквата, защото „тя е пълна с лицемери”
За християнина
• Ще разрешиш ли проблемите си, ако напуснеш църквата си? Бъди честен. Може би мислиш, че светът ти
предлага нещо по-добро; бъди внимателен, за да не
преглътнеш горчива хапка.
• Трябва да гледаш на Христос, а не на хората.
• Не трябва да се отхвърля съобщението заради пратеника. Истината продължава да е истина, дори и човек
да се съмнява.
• В църквата винаги е имало лицемери и винаги ще
има, но не бива да се използва неверието на другите
като оправдание. Ако си изстинал, истинският проблем не е в другите, а в самия теб. Внимавай дяволът
да не те заблуди.
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За нехристиянина
• Трябва да гледаш към Христос, а не към хората.
Вярно е, че в църквата има лицемери, но Христос не
е един от тях.
• Внимавай, би могъл да прекараш вечността с някои
от тези лицемери.
• Каква е истинската причина за отказа ти? Лицемерието на другите или просто защото не искаш да се
подчиняваш на Христовата заповед? Йоан 3: 19-20
• Христос ти предлага прошка, вечен живот и по-добър
живот. Решението е твое, не позволявай на лицемерите да те тласкат към грешно решение. Не трябва
да отхвърляш съобщението заради пратеника.

Стъпка 4

Мъжкият шовинизъм
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
_____ Ролята на мъжа е да владее над жената.
_____ Да си мъж не е толкова привилегия, колкото отговорност.
_____ Основната отговорност на съпруга е да обича жена си.

КОЙ ОТ МЪЖЪТ Е ПО-МЪЖ?
Сравни двете колони и провери кои са характеристиките на истинся мъж. Сравни характеристиките вляво с
противоположните вдясно.
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Твърд е и не плаче.
Не зависи от никого.
Гледа на жените като непълноценни.
Ревнив е, контролира жена си с тежка ръка.
Секс: задоволява се бързо.
Пие много алкохол.
Този с най-много жени.
Шегува се за сметка на жената.
Злобен и търси отмъщение.
Той мълчи, когато вижда несправедливост.
Върви по течението на другите.
Какъв
Решава всичко.
тип човек
Горделив е и е егоист.
съм аз?
Злоупотребява или бие съпругата си.
Обвинява всички.
Лъже, за да спечели предимство.
Командва; контролира другит

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Той е силен, но нежен; знае как да изрази чувствата си.
Моли за помощ, когато има нужда от нея; смирен е.
Уважава жената като личност с еднаква стойност.
Позволява на жена си да взема сама решения.
Секс: използва времето; задоволява жена си.
Има собствено надмощие; знае кога да спре.
Умее да обича и да бъде верен само на една жена.
Контролира езика си и защитава жената.
Прощава на враговете си.
Повишава тон, за да се изправи срещу злото.
Плува срещу течението.
Разумен е да възприема възгледите на половинката си.
Скромен е и знае как да служи на другите.
Внимателен е; мрази злоупотребата и насилието.
Поема отговорност и моли за прошка.
Винаги говори истината, дори когато това му коства.
Насърчава другите към личностно развиване

Отношението на мъжът мачо е на егоизъм и превъзходство, особено в отношенията му с жените. За
съжаление, много от тези случаи са жалки и неуспешни. Те изоставят своите отговорности и се движат
без посока, контролирайки и злоупотребявайки. Те са сами, без любов, достойни за съжаление, а не за
възхищение.
Братко, може би протестираш, че не си толкова лош, колкото другите. Може би не, но трябва да разбереш, че мачо нагласите са проникнали едва доловимо в културата и понякога дори не го осъзнавме.
Намали защитата си и слушай Словото. Нека този урок ти помогне да разбереш дали нагласите ти са
достойни за християнин!
ИСТИНСКИЯТ МЪЖ Е СИЛЕН И НЕЖЕН ЕДНОВРЕМЕННО
Исус беше силен: изтича до продавачите на храма, изправи се срещу фарисеите и понесе подигравките
и болката от кръста без оплакване. В същото време той плачеше, когато Лазар умря, прекарваше време
с децата, уважаваше жените, лекуваше, имаше състрадание към тълпите и от кръста помоли Баща си да
прости на онези, които го измъчваха
1. Как се разкриват смелостта и непоклатимостта на апостол Павел във 2 Кор. 11: 23-27? ____________
_____________________________________________________________ И все пак той се грижеше за
другите повече от себе си. ст. 28-29 Той беше силен, но какъв начин на живот препоръча на вярващите?
Колосяни 3:12-13 __________________________________________________________________________
Как се отнасяше към другите? 1 Солунци 2: 7-8 _______________________________________________
ОТГОВОРНО ЛИДЕРСТВО С ЛЮБОВ
2. Когато един мъж чете Ефесяни 5: 22-28, 33, гледа ли той от същата гледна точка като на жената? Обясни
___________________________________________________________________________________________
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3. Какво означава Ефесяни 5:21, както за мъже, така и за жени?
_______________________________________________________________
4. Каква заповед има в стихове 25 и 28 за мъжете? __________________
Как трябва да обичаш жена си? ст. 25 ____________________________
5. Какво означава да си глава на жената? Ефесяни 5: 23-24? Виж надолу.
Какво е: Да бъдеш глава не е толкова привилегия, а отговорност. Това
предполага отговорно лидерство в любовта. Обича я, както Христос
обича църквата и се предаде за нея, за да я направи свята ... (ст. 25-26).
Съпругът се жертва за нея. Неговата любов я назидава, издига, почита
и й дава предпочитание (Фил. 2: 3-4). Съпругът е слуга, който насочва
семейството си към святост. Ако е мъдър, съпругът слуша и дава отговорност на жена си. Те си сътрудничат, вместо да се състезават.

По-малко мъж ли е, който
помага на жена си в домакинската работа?
Какво мислиш за
твърденията по-долу?

Какво не е: Не е състезание или претекст да доминираш над жените.
Лидерът не премазва и не манипулира, а ръководи жена си. Той не е
диктатор („Аз командвам тук“), нито е егоист („Всеки трябва да ми служи“).
Той не я смята за по-ниско ниво, неспособна или по-малко ценна (вж. Пр.
31: 10-31). Той не отрича валидността на нейните мнения или чувства.
Той не е този, който взема всички решения или контролира всичко

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
• Бъди предпазлив, но не
контрольор.
• Най-добрият начин да
се отрови една връзка
е с ревност. Ако се
опитваш да я контролираш, за да не я загубиш, в крайна сметка
ще я изгубиш.
• Жената трябва непрекъс-нато да чува, че
мъжът и я обича. Има
много начини да се
направи това, но един
от най-добрите е да
се каже: „Обичам те.“
Друг начин е да слушаш
внимателно, когато тя
се изразява.
• Очевидно мачизмът
е проблем в нашето
общество. Съществува
ли и сред християнския
народ? Може ли да
дадеш няколко примера

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

6. Според теб какъв процент от мъжете са истински лидери в домовете
си? _________%. Много от тях просто печелят пари, за да плащат сметките. Те не са лидери в образованието и дисциплината на децата си,
нито в защитата на чувствата на съпругата си, нито в защитата на дома
си от лошо влияние. Голямата грешка на мъжът мачо е, че той има
всичко на обратно. Той иска привилегии без отговорности. Малцина са
лидерите за добро в домовете си. Лидерството изисква да умреш за
себе си, за да служиш на другите.
7. Ако съпругът е отговорен лидер и се отнася към жена си така, както
Христос обича църквата, ще бъде ли трудно за нея да се подчини и да
го последва? ___________________________________________________
Съпруг:

СПРИ

•

Прегледай двете колони на предишната страница, за да определиш областите, в които мисленето ти е объркано относно истинската мъжественост.
Запиши на отделен лист какви са те.

•

Помоли жена си да прегледа въпрос 5, за да видиш нейното мнение. Изслушай смирено това, което тя казва. Внимавай да не се опиташ да контролираш
нейните отговори. Обичаш ли жена си, както Христос обича църквата?

•

Има ли промени, които трябва да направиш? Запиши на отделен лист какви
са те.

Съпруга:
•

Наизусти Ефесяни 5:25

Проблемът с мачизма не принадлежи само на мъжете, но и на жените.
По традиция много жени приемат мачизма като валиден модел за мъжете
в живота си и дори учат децата си да следват този небиблейски модел.
Обмисли собствените си идеи по тази тема.

•

“Мъже, любете жените си
както и Христос възлюби
църквата и предаде Себе Си
за нея.” Превод от 1940 г.

Споделя честно с мъжа си чувствата си към списъка в началото. Сподели
как се чувстваш като съпруга. Добре или зле?

•

Мъмренето е самоунищожително. Произвежда противене вместо сътрудничество.

Прочети
1 Тимотей 1-6, Филемон
(по една глава на ден).

“ Мъже, любете жените си, както и Христос
възлюби църквата и
предаде себе си за нея.”

Заедно: Бъдете внимателни. Причината за това проучване не е да предизвиква конфликт или конкуренция в дома. Причината е, че всеки признава,
споделя и съжалява за грешките си и се стреми да обича съпруга си повече, така както Бог е замислил. Спомнете си заповедта от Ефесяни 5:21
да се подчинявате един на друг.
13

Стъпка 5

Истински мъж
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
______ Жените са по-крехки и трябва да се отнасят с тях с
внимание и уважение.
______ Най-важното за жената са хубавите дрехи и добрият секс.
______ Мъдрият човек има предвид и слуша жена си.

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖЕНАТА
1. Мъже _______________ жените си и не се ____________________________ против тях. Колосяни 3:19
2. Направи списък със 6 конкретни начина, по които съпругът може да покаже любовта си към жена си.
Ако си жена, изброй 6 конкретни начина, по които съпругът ти може да покаже любовта си към теб
(които ти харесват).
• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

• __________________________________________

3. Защо е необходимо вниманието в Колосяни 3:19? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Как 1 Петрово 3: 7 противоречи на мачо гледището? ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Изброй примери за това какво означава да живееш разумно (да бъдеш
разбиращ) с жена: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Какво означава за мъжа да знае, че съпругата му е сънаследник на
благодатта на живота? 1 Петрово 3:7 _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Според 1 Петрово 3:8, кои са елементите, необходими за успешна връзка?
(отнася се за мъже и жени) ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Ако съпрузите практикуват това, което казва 1 Петрово 3:9, как би се отразило на домовете им? ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети 2 Тимотей 1-4,
1 Царе 1-3
Наизусти 1 Петрово 3:7
“Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените
си, като с по-слаб съсъд,
и отдавайте почит на тях
като на сънаследници на
дадения чрез благодат
живот, за да не става препятствие на молитвите ви. ”
Превод от 1940 г.
“Така също и вие, мъже,
живейте благоразумно с
жените си, и отдавайте почест на женския пол като
на по слаб съсъд, и като на
сънаследници на благодатта на живота, да не става
препятствие на молитвите
ви.” ЦП

9. Повечето мъже биха казали, че най-важното за жените е: жилище, храна, облекло и секс. Какво биха
казали жените? ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В действителност жените се нуждаят от много
повече. Най-малкото имат нужда от тези пет неща:
• Привързаност-нежност и уважение.

ТОВА ОТ КОЕТО
СЕ НУЖДАЕ
ЖЕНСКОТО СЪРЦЕ

• Говорене от сърце на сърце.

• Ангажираност - Той трябва да знае, че тя е ценена и
че той се е ангажирал да поддържа здрави отношения.
Преглед за мъже:

Е

• Физическа, икономическа и духовна сигурност.

НОС

СИГУР

СЪ ГОВ
РЦ ОР
И
Е
НА О Т
СЪ
РЦ

• Честност и прозрачност - Без тайни.

СПРИ

СТ

НО

Т
ЧЕС

Т

НОС

НЕЖ

АН

ГА

ЖИ

РА

НО

СТ

Запълваш ли всичките й пет нужди? ❏ Да ❏ Не
Седни с нея и я попитай какви са нуждите й. Слушай я, без да я прекъсваш или спориш. Не се защитавай.
Нужно ли е да промениш нещо? ❏ Да ❏ Не Какви промени трябва да направиш? ________________________

___________________________________________________________________________________________
На отделен лист направи един план за действие

ЦЕНАТА , КОЯТО ПЛАЩА МЪЖА МАЧО (СЕКСИСТ)
Мъжът мачо причинява страдание на другите, особено
на жените, но и той става жертва на кривия си начин на
мислене. Мнозина вярват, че са „мъжът“, но претърпяват големи загуби. Например:
•

Знае, че не е толкова мачо, колкото се представя. Казва, че
не плаче, но вътрешно, скрит зад маската си, плаче.

КОГАТО ЕДНА ЖЕНА
Е ЕМОЦИОНАЛНА
•

Нуждае се от разби-ране
и съчувствие, вместо от
предлагане на решения.

•

Тя иска да знае, че мъжът
я слуша.

•

От своя страна мъжа
иска да предложи решения.

•

Трудно е да се изрази емоционално; емоциите му са замразени.

•

Тъй като не признава, че има нужда от други или любов, той се оттегля емоционално от семейството си или от други значими връзки. Той е сам.

•

Търси любов и приемане на грешните места..

Какво трябва да прави
мъжа?

•

Не признава нуждата си от Бог и затова живее отделен от Него.

•

Слуша, без да говори.

•

Когато се сблъска с лични проблеми, той бяга, търсейки убежище в телевизията, „приятелите си”, спорта, работата, четенето, алкохола, жените и т.н..

•

Слуша. Не предлага
съвети.

•

Отказва да поеме отговорност за проблемите си. Обвинява другите и затова
никога няма да намери истинско решение.

•

Слуша и я прегръща.

•

•

Живее объркан кой е и защо е тук.

•

Ревността му е начин да прикрие несигурността си. Ревността отрязва възможността за нормални отношения, основани на доверие и любов.

Слуша,
ще има
време да
говори
след това.

•

Липсата на успех в живота му причинява депресия, негодувание и огорчение.

10. Мъже: Размишлявайки върху цената, която плаща мачото, кои от споменатите по-горе последствия
си виждал в живота си? ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Потърси съвет от пастора си или зрял приятел. Понякога е препоръчително да се потърси професионална консултация.
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Стъпка 6

Модерната жена

Партньори или конкуренти?

СПОРЪТ

Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
______ Жената, която се подчинява на съпруга си, губи собствената си
идентичност.
______ Покорството означава подчинение, без изразяване на чувства
или мнение.
______ Съвременните жени трябва да си търсят правата си, защото
мъжете са мачисти.

Когато говорим за ролята на жената, се очертават две съвсем различни гледни точки. Традиционно идеалната жена
е чиста, многострадална, покорна, пасивна, мъченица, която се жертва за семейството си. Традиционно тя се определя повече от ролята си на майка, отколкото на съпруга. Идентичността и се върти около семейството и. Различна
от нея е концепцията за съвременната, освободена и независима жена. Тя защитава правата си, контролира собствената си съдба и има собствен живот, независим от съпруга и дома си. Кой от двата представлява библейския
модел. Или има друг?
БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА
1. Прочети Притчи 31: 11-31 и подчертай ключовите фрази в Библията си, които описват добродетелна жена.
След това на отделен лист хартия запиши определенията, които най-много са привлекли вниманието ти.
2. Как може някой да получи похвала? ст. 30 _____________________________________________________________
3. Добродетелната жена от Притчи 31 пасивна ли е или слаба личност? Защо? ______________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. 1 Петър 3: 1-2 Какво поведение ще спечели съпруга и за Христос? _______________________________________
5. Какво казва 1 Петър 3: 4-6 за начина на обличане на Божията жена? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Какво я прави красива? ______________________________________________________________________________
6. Казвайки че жената е по-слаб съсъд (ст.7)означава ли че тя е на по-долно ниво? Какво означава? ____________
____________________________________________________________________________________________________
7. Каква е заповедта в Ефесяни 5: 22-24? ____________________________________ ст. 33 _________________________
Какво не е покорството:

Как действа покорството:

• Покорството не е насила. Тя решава
да се покори не от страх, а от подчинение на Бог и за да има хармония в
дома и. Ако е насилствено тогава вече
става робство и нейният и на мъжа и
живота се изпълват с разочарование
и горчивина.

• Според Ефесяни 5:21 покорството е взаимно; мъжа
също и се подчинява според. 1 Петрово 3: 7, Фил. 2:
3-4.
Покоряването позволява на двамата да работят заедно
като равни, търсейки благото за семейството; не като
конкуренти. И двамата печелят. Това позволява на цялото семейство да води спокоен живот, който се стреми
да разрешава проблемите.

• Това не означава, че тя е на по-ниско ниво или струва
по-малко.

• Ако съпругът я обича така, както Христос обича църквата, ще бъде лесно за нея да се покори и те ще бъдат
равноправни партньори в брака. Ако той се отнася лошо
с нея, е много по-трудно да се подчини.

• Не й забранява да мисли за себе си или да изразява своите
идеи, нужди и чувства.
• Не е нито за злоупотреба от съпруга си. Библията заповядва
на съпруга да обича жена си така, както Христос обича нас.
Мъжът насилник е този, който губи, защото започва цикъл
от искове и конфликти, които засягат цялото семейство.
• Не е да бъде пасивна пред насилието, да бъде като килим
за всички (включително децата ви) да а тъпчат. Нито е принудена да греши, за да угоди или да се подчини на съпруга
си.

• Мъжът трябва да поеме лидерството в дома и отговорностите. Много мъже вярват, че са отговорни, но много
пъти именно жената носи по-голямата част от товара.
• Насърчава съпруга си да се отнася по-добре с нея и тя
да се отнася с уважение към него. Златното правило се
основава на взаимно уважение, Матей 7:12
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ЕДИН ПОРОЧЕН КРЪГ
8. Ако съпругът не я уважава или не поема водещата роля в къщата или е
безотговорен, какво се случва? Тя се разочарова и прибягва до оплаквания и
мърморене, за да получи това, от което се нуждае. Тя поема юздите и мъжът
ядосано се оттегля в пасивност. Колкото повече изисква, толкова повече се
оттегля мъжът; тогава тя изисква все повече и повече. Това е порочен кръг.

ЕДИН
ПОРОЧЕН
КРЪГ

Въпреки че не признават своята пасивност, малко са мъжете, които ръководят дома. Те оставят най-важните задачи на съпругата, като отглеждането
на децата. Те искат привилегията да управляват, но не искат отговорностите.
Съпругът иска покорна съпруга, но неговата пасивност я принуждава да
поеме юздите и по-късно той твърди, че тя много командва.
Виждал ли си това в дома си? ________________________________________
9. Какво казват Притчи за ефектите от постоянното оплакване?

Поради липса на водителство, тя се
оплаква, той се ядосва или свива, тя
изисква повече, той се оттегля още
повече ... Никой не печели.

Притчи 21: 9; 27: 15-16 ______________________________________________________________________________
Нейните оплаквания са непродуктивни; те провокират само повече конфликти, повече отдръпване и словесно,
емоционално, а понякога и физическо насилие.Въпреки това, по никакъв начин не може да бъде оправдано
малтретирането от страна на съпруга. Той носи отговорност за своите действия.
10. Какво може да направи една съпруга, за да прекъсне този порочен кръг, когато не се чувства уважавана?
Ефесяни 4:25 “отхвърлите ____________, говорете всеки с ближния си ____________ , защото сме ___________
_____________________.” За нея е необходимо да говори истината в любов (Еф. 4: 24-32). Много съпруги вярват,
че подчинението изисква от нея да мълчи, преструвайки се, че всичко е наред. Но мълчанието пред неприемлива ситуация не е подчинение, а лъжа. Тя трябва да разбере, че има право да изразява своите нужди и чувства.
Ако не говори, тя става все по-разочарована, докато избухне и започне порочният кръговрат на конфликта.
11. Ефесяни 4:29 предупреждава да се избягват покварени думи, като тези, които
обикновено излизат в роднински спорове. Какви думи трябва да се използват?
___________________________________________________________________________
12. Какво казва Ефесяни 4: 31-32, което помага да се постигне мира в дома?
ст. 31 _____________________________________________________________________
ст. 32 _____________________________________________________________________
13. Върху кое от трите неща, споменати в ст. 32 трябва да фокусираш вниманието си?
___________________________________________________________________________
Балансирано подаване (прочети и обсъди с другите следните точки).
•

•

•
•

Дори в покорството си, тя трябва да се научи да говори и поставя граници. Тя трябва спокойнода каже на мъжа и децата си от какво се нуждае и да очаква помощ
от тях. Думи, които назидават, могат да мотивират съпруга да поеме отговорност у
дома.
Мъдрата съпруга се грижи за себе си. Ако не го прави, ще продължи да бъде разочарована и огорчена и ще има конфликт у дома. Има нужда от приятелки с които
да споделя. Трябва да потърси някоя зряла и мъдра жена с която да говори.Трябва
да има време за да прави неща, които и харесват: грижа за себе си, да чете и т.н.
Мъдрия човек изслушва жена си. Ако не го прави се създава конфликт.
Съпугът трябва да защитава и пази съпругата си и да възпита децата си да я
уважават. Тя не трябва да позволява неуважение, защото по този начин посява
мачизма в децата си.

14. Прочети Притчи 14:1. Изброй примери за неща, които в момента правиш, които
изграждат дома: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Които съсипват дома ти:: __________________________________________________
______________________________________________________________________
		 СПРИ

Отбележи на отделен лист как искаш да те запомни семейството ти?
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Жената беше сформирана от реброто на
Адам; не е взета от главата му за да властва
над него, не беше образувана от краката му
за да бъде стъпквана
от него, но беше взето
от неговото ребро, за
да бъде равна на него,
под мишницата му за да
бъде защитена и близо
до сърцето си за да
бъде обичана. М. Хенри

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
1 Царе 4-10
Наизусти Притчи
31:30
Красотата е измамлива
и красотата е лъх; Но
жена, която се бои от
Господа, тя ще бъде
похвалена. Превод от
1940 г.
Красотата е лъстива,
и суетна е хубостта;
Жената която се бои
от Господа, тя ще бъде
похвалена. ЦП

Стъпка 7

Евангелието и просперитетът
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА(И)
______ Божията воля за всеки вярващ е просперитет и изцеление.
______ Бедността показва липсата на вяра.
______ Бог ни предупреждава да се пазим от алчността, защото
има и други неща, по-важни от парите.

ДЕБАТЪТ
Днес се явява нова интерпретация на благовестието за
просперитет. Нейните поддръжници твърдят, че Божията
воля за всеки вярващ е финансов просперитет и изцеление. Те вярват, че това са правата на всеки вярващ
и доказателство за Божието благоволение. Разглеждат
болестта и бедността като проклятия, които никой вярващ не трябва да страда. Това е привличащо вниманието
послание, защото всички ние искаме да живеем добре.
Те казват, че просперитетът идва от „сключване на завет с
Бог“ и от „вяра“. Те определят „завета с Бог“ като даряване
на служенията, които преподават това ново Евангелие.
Казват, че колкото повече даряват, толкова по-голям
икономически просперитет ще получат. Непрекъснато
се говори за пари. Това, което човек получава от Бога,
е пряко обвързано с количеството на техните дарения,
почти като инвестиция с гарантирани резултати. Едно от
тези учения казва:
“ Дайте $ 10 и ще получите $ 1000, дайте $ 1000 и ще
получите $ 100,000. Дайте къща и ще получите сто

къщи или къща, която е на стойност сто. Дайте самолет
и ще получите стойността на 100 самолета. Марк 10:30
е много добра сделка. „ Глория Коупленд в „ Божията
воля е просперитет”
Те имат своя собствена дефиниция на „вяра“, наречена
„декларирай я и я получи.“ Казват, че вярата е сила и когато
човек декларира с устата си и вярва и в желания резултат,
всичко, което някой декларира, ще се случи. Вярата за тях
не зависи толкова от обещанията на Бог в Библията, а от
това, което те искат и вярват, че ще получат от Бог. Ако не
получат облекчение за проблемите си, те казват, че това
се дължи на липса на вяра или грях. Те не се молят, използвайки израза „ако е твоята воля, Боже“, защото казват,
че вече знаят каква е Божията воля. Мнозина наблягат на
пророческите думи.
Това евангелие за просперитет същото ли е, което проповядвали Христос и апостолите? Обещава ли Бог на всеки
вярващ просперитет и изцеление? Какво казва Библията?

ЕВАНГЕЛИЕТО, ПРОПОВЯДВАНО ОТ АПОСТОЛИТЕ. Какво подчертаха те?
1. Какъв беше акцентът на евангелието, проповядвано от апостолите? Акцентът е върху вътрешния живот (святост) или материалния (просперитет и здраве)? Следващите
стихове са типични за апостолското учение. Обобщи тяхното учение:
		

Колосяни 1:21-22 ___________________________________________________________

		

____________________________________________________________________________

		

Кол. 3:1-3 __________________________________________________________________

		

____________________________________________________________________________

		

Кол. 3:5 ___________________________________________________________________

		

Кол. 3:12-13 _______________________________________________________________

		

Акцентът е върху оставянето на греха и търсенето на святостта, където вътрешният
живот преобладава над материалния. Въпреки че учителите по просперитет не отричат
тези истини, тяхното проповядване и практики казват друго, като наблягат на материалното над другите теми; до такава степен, че дори невярващите са забелязали техния
небиблейски акцент и са им се подигравали.

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ НЕЩА?
Тъй като толкова много служения говорят за просперитет, нека видим дали този акцент
е библейски. Какво казва Библията за богатството и материалния просперитет?
2. Какво казва Матей 6 за материалните блага? ст. 19-21 __________________________
		

____________________________________________________________________________

		

ст. 24 ______________________________________________________________________
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ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети 1 Царе
11-17
(по една глава на ден).
Наизусти Лука
12:15
“ Внимавайте и пазете
се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се
състои в изобилието
на имота му.” Превод
от 1940г.
Гледайте и пазете се
от любостяжанието;
защото ако има некой
премного, животът му
не се състои от имота
му ” ЦП

		
		

Исус не подкрепи търсенето на пари, а по-скоро предупреди за опасността. На онези, които първо търсят
Божието царство, той обеща да осигури основните им нужди като храна и облекло, но никога не обеща богатство. Мат. 6: 25-34

3. Защо да се пазиме от алчността? Лука 12:15 ___________________________________________________________
		

_______________________________________________________________ (Виж също притчите в Лука 12: 16-21)

4. Исус предупреди, че „грижите на тази епоха и измамата на богатството заглушават словото“ (Мат. 13:22) Той също
така каза: „За камила е по-лесно да премине през игленото ухо, отколкото за богат човек да влезе в Божието
царство. „ Мат. 19:24 Какво каза Исус на онзи, който искаше да го последва? Матей 8: 19-20 ________________
		

____________________________________________________________________________________________________
Защо да казва това, ако просперитетът е толкова важен? Няма смисъл.

5. Някои смятат, че „религията е средство за печалба“. (1 Тимотей 6: 5) Какво беше отношението на Павел към
		 материалните притежания и страданията? 1 Тимотей 6: 6-8 ______________________________________________
		

____________________________________________________________________________________________________

		

ст. 9-10 ____________________________________________________________________________________________

		

Филипяни 4:11-13 ___________________________________________________________________________________

		

ст. 19 ______________________________________________________________________________________________

		

Павел никога не е подчертавал просперитета, защото се е научил да се задоволява с малко или много. Той беше
доволен от това, че просто имаше храна и подслон. Той предупреди срещу алчността, наричайки я корен на всяко
зло (1 Тим. 6:10).

6. Ако бедността е признак на липса на вяра, как обяснявате факта, че Лазар е представен като благословен, а не
богат човек? Лука 16: 19-31 Бедността не означава непременно недостатъчен духовен живот.
ИЗВАЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
7. След като проучването на тези стихове, помисли върху следното:
• Ако просперитетът е толкова важен, защо Исус и апостолите не го подчертаха?
• Новият завет никога не представя просперитета като приоритет, който трябва
да се търси; но посланията са пълни със съвети за постигане на вътрешен живот
на святост.
• Новият Завет предупреждава за опасностите от материализма. Невъзможно е да
служим на Бога и богатството. Богатствата са временни, но са заплели много.

Нещо
не е наред ако
гледаш на Бог
като твой банкомат.

• Акцентът върху просперитета лесно се превръща в самоцелно евангелие, апелиращо
към алчността. Набляга на материалното над духовното, по-скоро външното, отколкото вътрешното.
• Християнският живот има красиви и тежки времена; страданието е част от него. Бог не е против просперитета.
Понякога осигурява изобилие, но просперитетът не е основна цел на посланието на Исус и апостолите.
8. Галатяни 1: 9 „Ако някой ви проповядва различно евангелие от това, което сте получили, нека бъде прокълнат.“
		

Въз основа на горното, евангелието за просперитет друго евангелие ли е? ________________________________

		

____________________________________________________________________________________________________

КАК ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕМ ТОГАВА? Да се научим да сме доволни:
9. Какъв трябва да бъде фокусът ни? 2 Коринтяни 4:17-18 _________________________________________________
		 Колосяни 3:2 вмъква “ Мислете за горното, а не за земното.” Материалното е второстепенно.
10. Яков 1:9 Какъв е съветът към бедните? _______________________________________________________________
		
		

ст. 9-10 Съветът към богатите: ________________________________________________________________________
Богатствата са временни. Освен това материализмът лесно може да накара богатите да забравят, че и той, и
бедните само се надяват да се издигнат в славното си положение в Христос..

11. Какво казва Евреи 13: 5-6 за доволството? _____________________________________________________________
		

____________________________________________________________________________________________________
		
СПРИ
Прегледай действията си: Може ли да се задоволиш като Павел с изобилие или с недостиг?
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Обещава много ...
Дали ще е истина?

Стъпка 8

Просперитета 2-ра част
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Вярата е сила, която може да промени моята реалност.
______ По телевизия има християнски програми, които трябва да обезпокоят всеки вярващ, който познава Библията и мисли за себе си.
______ Бог е казал, че неговата сила е съвършена в слабост.

ВЯРАТА
Библията дава много примери за хора с вяра, но един от най-известните е този на
Авраам. С вяра той повярва, че Бог ще му даде син на 100-годишна възраст; и с вяра
беше готов да пожертва обещания си син Исак, подчинявайки се на Божията заповед
1. Прочети Римляни 4: 20-22, Коя беше основната характеристика на вярата на
Авраам? ________________________________________________________________
Радваше се на Бог, защото беше убеден, че Бог ще изпълни обещанията си.
2. Римляни 10:17 Откъде идва вярата? _______________________________________
Ясно е, че библейската вяра винаги се основава на Библията и нейните обещания. Този,
който казва: „Вярвам, защото Библията казва ...“, се доверява на Божието Слово, а не
на собствените си желания или вярвания. Този, който казва „Вярвам, следователно
знам, че Бог ще го направи“, основава вярата си на това, което самият той чувства,
иска или вярва, вместо това, което Бог е обещал.
РОЛЯТА НА ВЯРАТА В ЕВАНГЕЛИЕТО НА ПРОСПЕРИТЕТА
Тези от евангелието за просперитет имат съвсем различна концепция за вяра, която
е известна като „довери се и го приеми“ или „словото на вярата“. Те определят вярата
като сила, която има силата да променя нещата. Те потвърждават, че когато декларират с устата си какво вярват, думите им имат сила. Някои го обясняват така:
“Човек изразява желания резултат и не се съмнява в сърцето си, но вярва, че думите му
имат сила; тогава всичко, което някой декларира, се случва. В резултат на това човек
получава всичко, което е казал с убеждение.”

ЗА
ИЗРАСТВАНЕ
Прочети
1 Царе 18-24,
(по една глава на ден)
Наизусти
Римляни 4:20-21
“обаче, относно Божието
обещание не се усъмни
чрез неверие, но се
закрепи във вяра, и даде
Богу слава, уверен, че
това, което е обещал
Бог, Той е силен да го
изпълни.”
Превод от 1940 г.
“ нито си тури омисъл
с неверие за Божието
обещание, но утвърди се
във верата, и даде Богу
слава, уверен че това
което обеща Бог, силен
е и да го изпълни.” ЦП

“ Нека заявяваме само това, което искаме да се случи, и вярваме, че ще доведе до резултати. Постоянно изучавайки Божието Слово и захранвайки се с него, вие ще контролирате
своя речник във вашата вяра до степен, в която всичките ви думи стават реалност. Когато
говорите думи на вяра, Бог ви се доверява да изпълвате думите си със сила.“ Кенет Коупленд, Силата на вярата, стр. 26-27

Както може да се види, акцентът не е върху конкретното обещание от Библията, а
върху убеждението за желания резултат, който човек има. Често се чуват фрази от
рода на: „Аз го заявявам ......... в името на Исус“. Ако Бог обещава нещо, това е
добре, но не е ли самонадеяно да казвате това, ако нямате конкретно обещание от
Бог?
Въпреки че твърдят, че основават вярата си на Божието Слово, какво става, ако библейската им интерпретация е погрешна? Сънищата и пророчествата не са на същото
ниво като пряко обещание от Библията. Човек може да греши. Те трябва да проверят
тези откровения, преди да повярват в тях.
Например, въз основа на 1 Петрово 2:24, „С неговата рана сте излекувани“, мнозина
заключават, че смъртта на Христос гарантира изцеление за всички физически заболявания. Когато разглеждаме тази фраза в нейния контекст, ние отбелязваме, че пасажът не говори за материала, а за опрощаването на греха, за да живеем в правда. Да
се твърди, че Божията воля винаги е да излекува всяка болест, означава да се основава на съмнителна интерпретация на 1 Петрово 2:24.
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С вяра бях заявил победа
над болестта ми, но защо
все още
съм в
инвалидна
количка?

Но сега ...
Научих се да съм доволен
във всяка ситуация, защото
Бог ми казва: „Моята
благодат е достатъчна за
вас, защото моята сила е
съвършена в слабост..”

КАКЪВ ТРЯБВА ДА Е
ЕДИН ЛИДЕР?
Прочети следващите
стихове и запишие на
отделен лист какво
казват за библейски
водач:

ЗЛОУПОТРЕБЯВАЩИ ПРОПОВЕДНИЦИ
Някои неща, които се виждат в някои църкви, телевизионни или радиопрограми, трябва
да обезпокоят всеки вярващ, който знае своята Библия и мисли за себе си. Прочетете и
обсъдете следния списък. Знаете ли, че се случват тези злоупотреби?
•

Много от малките църкви страдат финансово, защото техните членове дават своите предложения на определени мегацъркви или радио- и телевизионни „супер министерства“.

•

Много от учителите по просперитет живеят в лукс, за сметка на искрени, но бедни вярващи.

•

Подхода им не съвпада с библейския подход към богатството. Докато набляга на богатството,
Лука 12:15 казва: „Пазете се и се пазете от всяка алчност; защото животът на човека не се
състои в изобилието от благата, които той притежава.”

•

Въпреки че те твърдят, че имат библейска основа за луксозен живот, техният начин на тълкуване на Писанието е заплетен: стихове, извадени от контекста, тълкувания по желание,
„пророчески“ откровения и т.н., всичко това, за да се оправдае това, което просто изглежда
материализъм. Те игнорират ясните стихове за опасността от богатство или предупрежденията
срещу използването на религията си като източник на печалба. Трябва да се отбележи, че
едно пророчество трябва да бъде доказано и никога не трябва да противоречи на Библията.

•

Това „евангелие“ не работи. Много от последователите му остават бедни или болни, въпреки
че са хора с голяма вяра и искреност. Отговорът на много лидери е да обвиняват бедните,
като казват, че тяхната бедност се дължи на липса на вяра или на греховете им.

•

ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ?

Някои лидери изглежда имат своите последователи като хипнотизирани. Въпреки че твърдят,
че живеят с вяра, много лидери разчитат повече на своята харизма и способности, за да
убедят хората. Понякога те използват сплашване и страх в допълнение към апелирането към
алчността.

•

Разбира се, Бог лекува,
но има ли библейска основа, която да
гарантира, че волята му
за всеки вярващ е изцеляваща? Ако е така,
как ще бъдат обяснени
следващите пасажи?

Малко последователи на това движение познават добре Библията. Те са склонни да се доверяват на проповедника, приемайки неговото послание, без да мислят за себе си или без
да изследват дали е библейско или не. Ако се съмняват в нещо, мнозина се страхуват да
разпитат лидера. Като цяло тези учители не позволяват да бъдат разпитвани, като се има
предвид, че не грешат, защото са „помазани от Бога”.

•

Бог моли вярващите да работят „за да има да отделя и на този, който има нужда“ (Ефесяни
4:28). В много министерства акцентът е да се искат пари от бедните, а не да се дават на
бедните.

•

1 Тимотей 5:23 Павел
каза на Тимотей: “ Не
пий вече само вода, но
употребявай малко вино
за стомаха си и за честите си боледувания.”

В много случаи липсва смирение и кротост в лидерите в отношението към техните последователи. Трудно е да се каже, че мнозина следват увещанието от 1 Петър 5: 2-3: „Пазете Божието
стадо, което е между вас; надзиравайте го... нито като че господарувате над паството, което
ви се поверява, а като показвате пример на стадото.”

•

Мнозина намекват, че дарението (завет с Бог) е единственият начин да бъде отговорено на
молитвите им или да се отърват от проблем. Изглежда, че Бог може да действа само въз
основа на дадените приноси. Припомня ни древната практика на продаване на индулгенции.

1 Петрово 5:2-3
1 Тимотей 3:1-7
Тит 1:7-9
Йоан 13:13-15

2 Коринтяни 12:7-9
“... даде ми се трън в
плътта, пратеник от
сатана да ме мъчи, та
да се не превъзнасям.
Затова три пъти се
молих на Господа да се
отмахне от мене; 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.”
2 Тимотей 4:20 Павел
каза “... Ераст остана
в Коринт, а Трофима
оставих болен в Милит.”

•		 Те критикуват онези, които се молят „Боже, ако това е твоята воля ...“ Те казват, че това е
оправдание да не се молим с вяра. Със сигурност това е вярно в някои случаи, но никой от
нас не може да твърди, че знае цялата Божия воля за всеки човек. Да се каже че се знае е
нагло. 1 Йоан 5: 14-15
ПАВЕЛ: ПРИМЕР ЗА ЗДРАВ УЧИТЕЛ:
• 1 Солунци 2:5-7 “... никога не сме употребили ласкателни думи, или прикрито сребролюбие,
(Бог е свидетел); нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, (ако и да сме
могли да притежаваме власт като Христови апостоли), но сме били нежни посред вас, както
доилка, когато се грижи за чадата си.”
• 2 Коринтяни 6:4, 10 “ но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост,
в скърби, в нужди, в утеснения … като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но
обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.”
• 2 Коринтяни 2:17 “ защото не сме като мнозина, които изопачават Божието слово, но говорим
искрено в Христа, като от Бога, пред Бога.“
• Възможно ли е Матей 7: 22-23 да говори за някои от тези проповедници, като казва следното?“
В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в
Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но
тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите
беззаконие.“

		 Внимаваш ли за тези злоупотреби? Изучаваш ли Библията си и размишляваш ли за
себе си?

СПРИ
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Стъпка 9

Все още ли съм спасен?
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ По-добре би било да изчакам, докато си оправя живота
преди да се приближа до Бог.
______ Ако приема Христос, животът ми ще бъде много добър, но
малко скучен.
______ Няма бързане, има достатъчно време да приема Христос.

ДЕБАТЪТ
Познаваш ли някой, който е изповядвал с вяра, ходил е или сякаш е ходил с Бог, но след това се е отдалечил? Все още ли е спасен или е загубил спасението си? От вярващите ли си, които живеят в разочарование или страх, защото все още не са постигнали това, което смятат за свят живот? Страхуваш ли
се, че си загубил спасението си или би могъл да го загубиш? Евангелската църква е разделена по този
въпрос. Някои вярват, че спасението може да бъде загубено, а други вярват, че не могат. Важно ли е да
говорим за това? Разбира се. Има ли нещо по-важно от това да знаеш къде ще прекараш вечността?
Има две грешки, които объркват и предизвикват противоречия:
Евтино евангелие

Живот в страх и несигурност

Някои, уверени, че спасението не може да бъде загубено, се отдават на живот на разврат. Тяхното отношение
е: „Имам билета си за рая, сега мога да правя каквото
си искам“. Това показва едно от две неща. Или „спасеният“ човек никога не е разбрал истинското евангелие
и следователно никога не е имал вечен живот. Или той
не знае какво означава Божията благодат. Той е объркал свободата в Христос с разврата. Апостол Павел
предупреди срещу това отношение в Римляни 6: 1-6
„Да продължим ли да грешим, за да изобилства благодатта?“ „Няма начин. За тези от нас, които са умрели
за греха, как можем да живеем в него? „

Въпреки че някои използват доктрината, че може да се
загуби спасението като мотивация към святост, други
отиват по-далеч. Някои църкви го използват, за да
плашат хората и по този начин да ги манипулират към
живот, в който човекът винаги се опитва да изглежда
добре със своята църква и с Бог, спазвайки списъци с
изисквания или забрани. При тази система благодатта
се потъпква от човешките усилия. С други думи, вярва
се, че човек се спасява по благодат, а не чрез дела, но
за да остане спасен, трябва да отговаря на определени
изисквания (дела). Християнският живот се превръща
в усилие за да се заслужи спасението.

Нека бъдем ясни, няма значение какво мисли авторът на Нов живот в Христос, или някой
добронамерен брат, или дори велик проповедник; важното е само какво мисли Бог.
КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА?
1. Спасени ли са всички, които твърдят, че са християни? Матей 7: 21-23 ___________________________
Коя от следните фрази гарантира, че човек е истински християнин?
❏ Ходи на църква. ❏ Чете Библията.		❏ Вдигнал е ръката си на евангелизационна служба.
❏ Почувствал се е тъжен заради греха си		❏ Отказал се е от пороците си. ❏ Кръстен е ❏ Дава десятък.
❏ Преподава в неделното училище.			❏ Говори езици.		 ❏ Милосърден е.
❏ Искрен е.
❏ Покаял се е и е повярвал в Христос, като го е приел за единствен и достатъчен спасител.
2. Ключов въпрос е: От какво зависи моето спасение, от моите дела или от завършеното дело на Христос
на кръста? ________________________________________________________________________________
3. Какво е единственото изискване за спасение? Йоан 1:12 и 3:16, Еф. 2: 8-9 _______________________
Мнозина вярват с ума си, но не и в сърцата си. Как би обяснил на невярващия какво означава „ да
приемеш и да вярваш“ в Христос? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ
И ОБСЪЖДАНЕ
Какво мислиш за следното?
Някой казал: „Бил съм в
църкви, които вярват, че спасението не се губи, и други,
които казват„ да “. Чувствам се
двойно благословен по този
начин, защото ако не бъде
изгубен, имам голямата небесна сигурност. Ако се загуби,
това ме мотивира да живея в
святост.
Съгласен ли си? Защо?
Това, което ни мотивира да
живеем в святост е:
❏ Страх ❏ Благодарност
КАКВА Е РОЛЯТА НА ДЕЛАТА ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ?
Прочети Ефесяни 2: 8-9. Въпреки че Библията ясно учи, че
спасението е по благодат, чрез
вяра, без дела, тя също учи в
ст. 10, че сме спасени за добри
дела. Това не е противоречие.
Единственият начин да бъдеш
спасен е чрез вяра. Резултатът от спасението е променен
живот, демонстриран от добри
дела.
Нека спрем безразличието към
греха. Спасени сме да живеем
в святост. В същото време сме
спасени да живеем в безопасност, защото нашата вечна съдба вече е определена. Нека живеем в свободата на благодатта.
Не можем да направим нищо, за
да заслужим спасение или да
останем спасени. Единствената
ни надежда е завършеното дело
на Христос.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети 1 Царе 25-31
(по една глава на ден).
Наизусти Йоан 5:24
“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва
в Този, Който Ме е пратил, има
вечен живот, и няма да дойде
на съд, но е преминал от смъртта в живота.” Превод от 1940 г.
“Истина, истина ви казвам че
който слуша словото мое, и
верва в тогоз който ме е проводил, има живот вечен, и на съд
нема да дойде, но преминал е
от смъртта в животът.” ЦП

4. Спасението се нарича „вечен живот“. Кога започва? При получаване
на Христос или при достигане до небето? Йоан 5:24 ________________
Въпреки че изглежда очевидно, „вечен“ означава „без край“. Би ли било
вечно, ако го имам днес и го загубя в бъдеще? _____________________
5. Според Ефесяни 1: 13-14, всеки вярващ е запечатан със Святия Дух.
Печатът гарантира твоето вечно наследство, маркирайки те като Божие притежание.
Кога се случва? ст. 13 ___________________________________________
До кога сме запечатани? ст. 14 ___________________________________
_______________________________________________________________
Думата залог, означва даден като аванс, за да осигурим наследството
си до окончателното изкупуване. Светият Дух е този, който гарантира
спасението, а не вярващият с добрите си дела.
6. Когато четете пасаж като Йоан 10: 27-30, чувстваш ли се уверен или
уплашен за безопасността на душата си? __________________________
Внимание: Не бъди виновен за ваксинирането на хора срещу Евангелието с опростена или непълна презентация, карайки ги да вярват,
че са спасени, когато не са. Много „вярващи“ никога не са разбирали
благодатта. Когато евангелизирате, трябва да си ясен, за да избегнеш
грешките, споменати във въпроси 1 и 2. Човек се спасява с благодат и
се поддържа с благодат.
ВНИМАВАЙ
7. Както отбелязахме по-рано, вечният живот не е разрешително за грехове. Какво става с този, който твърди, че е християнин, но все още е
в грях?
• Може би никога не е бил истински християнин, но е заблуждавал себе си
и другите. Може би никога не е разбирал Евангелието или не е вярвал от
сърце.
• Ако се е обърнал, значи е плътски вярващ. Той все още е дете на Бог, но
не изпитва ползите от общуването с Бог.
• Подчинява се на Божията дисциплина, за да си върне общението с Бог.
Евреи 12: 5-11
• Ще загуби наградите си на Христовото съдилище. 1 Кор. 3: 11-15

8. Прочети 1 Коринтяни 3: 11-15. И ... какво ще кажем за добрите дела?
Делата на всеки вярващ ще бъдат показани на съдилището на Христос. Това не е за да определи дали си спасен, а да даде награди или
не. Ще бъдат наградени делата, извършени със силата на Духа (злато,
сребро, бижута). Делата, извършени в плътта (чрез собствени усилия),
ще бъдат изгорени като плява, въпреки че са били „добри“.
9. Възможно ли е да „служиш на Бог“ и да не получиш награди? ❏ Да ❏ Не
Каква награда ще получи учителят в неделното училище, който преподава
неохотно или от гордост? Ст.15 ___________________________________
10. Какво казва ст. 15 за онези, които изграждат християнския си живот със
собствени усилия? _______________________________________________
Ще бъдат ли спасени? _________ Какво губят? ___________________________
Сигурен ли си къде ще прекараш вечността? Защо да или защо не?
От кого зависи твоята съдба за вечността?
Доверяваш ли се само на Христос или на способността си да бъдеш верен
СПРИ
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Стъпка 10

Имам въпроси преди
да приема Христос
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ По-добре би било да изчакам, докато си оправя живота преди
да се приближа до Бог.
______ Ако приема Христос, животът ми ще бъде много добър, но малко скучен.
______ Няма бързане, има достатъчно време да приема Христос.

БАРИЕРИ И ОБЩИ ВЪПРОСИ
Има често срещани въпроси, които възникват, когато представяме Евангелието. Някои казват, че тези
въпроси без отговор не им позволяват да вземат решение. В някои случаи те са истински притеснения; в
други случаи те са претексти, използвани да се предпазват, когато са изправени пред необходимостта да
вземат решение за Христос. Ето някои от въпросите с библейските им отговори.
“Страх ме е какво ще кажат приятелите ми.”
1. Има ли случаи, когато новоповярвалият е отхвърлен от приятелите си и дори от собственото си
семейство? Дай примери ___________________________________________________________________
2. Как тези стихове помагат на човека, който се страхува от това, което другите ще кажат за новата им
вяра? Марк 8:36 ____________________________________________________________________________
Можем да го перифразираме по следния начин: Каква е ползата от одобрението на моите приятели,
ако загубя душата си?
Псалм 27:10 _______________________________________________________________________________
Евреи 13:5-6 _______________________________________________________________________________
3. Някой се страхува да не загуби приятелите си. Има ли приятели, които би било по-добре да загубим?
Защо? _____________________________________________________________________________________
4. Ако приятел не те уважава, когато кажеш „не“ на неща, които си правил преди, това истински приятел
ли е? Защо? _______________________________________________________________________________
5. Какво казват тези стихове за възможността да имаш нови приятели в Христос?
Ефесяни 2:19 _____________________________________________________________________________
1 Йоан 1:3, 7________________________________________________________________________________
“Страхувам се, че няма да мога да изпълня. Не искам да си играя с Божиите неща.”
Трябва ли да оправиш живота си, преди да се обърнеш към Бог? Или първо трябва да се обърнеш към
Него с молба за помощ, за да промениш това, което не можеш? Ако изчакаш, докато всичко се оправи,
кога ще се приближиш до Бог? Никога.
6. Ако се страхуваш че не може да изпълниш, как могат да ти помогнат следващите стихове?
Филипяни 4:13 ____________________________________________________________________________
1 Йоан 1:9; 2:1-2 __________________________________________________________________________
1 Коринтяни 10:13 __________________________________________________________________________
1 Йоан 4:4 ________________________________________________________________________________
24

Библията
ми дава
отговори

Християнският живот не е за съвършените, защото такива няма. Той е за
грешници, спасени по Божията благодат. Именно затова той е предвидил
да прости греховете им, когато паднат, той също така обещава изход
при всяко изкушение и неговият Свети Дух да им помага (1 Кор. 10:13).
“Ще трябва да се откажа от забавленията си и да живея скучен живот.”
Колко умен е дяволът да те накара да повярваш, че светът предлага повече
от Христос! Той предлага не само партита, приятели, пари, влияние, пиене,
любовници, но и много повече, в зависимост от нечии апетити. Но къде ви
отвежда този „широк път“, който е толкова популярен сред тълпите? Към
погибел. (Мат. 7: 13-14)

ДА НАПРАВИШ
Мислиш, че някои от
пречките, споменати в този
урок, пречат на някои от
приятелите ти да приемат
Христос?
_________________________
_________________________
Кое от тях е спъващо?

7. Трябва да се запиташ дали сегашният ти живот е толкова „радостен“,
колкото си мислиш. Кои са нещата, които се страхуваш да загубиш?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Бъди честен, донесли ли са ти истинска радост? Донесли ли са ти мир?
_________________________________________________________________
8. Тъжно и скучно ли е да си християнин?

_________________________

Йоан 10:10b ____________________________________________________

_________________________

1 Йоаново 1:4 ____________________________________________________

_________________________
Моли се на Господ за възможност да споделиш с приятелите си. Запиши имената
на приятелите, с които искаш
да споделите
_________________________
_________________________
_________________________

9. Галатяни 5: 19-23 сравнява делата на плътта с плодовете на Духа. Кой
начин на живот би бил по-радостен и кой по-скучен? Кое предпочиташ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
“Ще ми струва твърде много.” (подобно на предишно безпокойство)
10. Как отговарят следните стихове на това безпокойство?
Марк 8:36 _______________________________________________________
Матей 6:19 ______________________________________________________
Матей 6:33 ______________________________________________________
Мисля, че е по-добре да изчакам. Все още има време.”
11. Колко безопасно е бъдещето? Има ли сигурност, че утре ще има
възможност? Притчи 27: 1 ________________________________________

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Марк 1-8
(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

_________________________________________________________________
12. Защо не трябва да чакаr? 2 Коринтяни 6:2 __________________________
_________________________________________________________________
13. Псалм 95: 7-8 предупреждава _____________________________________
_________________________________________________________________
14. Какво прави Христос? Откровение 3:20 ____________________________
_________________________________________________________________
Какъв отговор би дал на Христос днес? _____________________________
_________________________________________________________________
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Стъпка 11

ЛЪЖА

ИСТИНА

Сега какво?
Истината или лъжата?
Напиши ЛЪЖА (Л) или ИСТИНА (И)
______ Трудно е да се намери истината, но ако уча и се консултирам
с мъдри хора може би ще я намеря след много време.
______ Истината е моята защита срещу силите на дявола.
______ Изучаването на Словото е важно, но е малко досадно и
скучно.

ИСТИНАТА И СВЕТЪТ
1. Каква реакция можеш да очакваш от света, когато живееш така, както Бог е казал? Защо?
1 Коринтяни 1:18 ___________________________________________________________________________
Какво ще се случи с човешката мъдрост? ст. 19 ________________________________________________
СПРИ

Това, което светът нарича „истина“, е задънена улица, която води само до гибел. Вместо това
евангелието променя живота ти сега и твоето вечно бъдеще. И така, защо да се притесняваме
за това, което казват другите?

2. Прочети Римляни 1: 21-25. Какво казва за онези, които отхвърлят истината в полза на лъжата? ст. 21
___________________________________________________________________________________________
ст. 22 като се представяха за ___________ те ___________, Случва ли се същото и днес? ___________
Дай един пример ___________________________________________________________________________
ст. 25 Замениха ___________ Бог с __________, предпочетоха да се покланят и служат на ___________
________________________ а не на __________________.

Обясни със собствени думи значението на

този стих: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Лъжата води до идолопоклонство. Днес има разнообразие от „съвременни идолопоклонства“, които ще
обсъдим във въпрос 4.
3. В Исая 44: 16-20 има коментар относно човешката мъдрост. Опиши как мъжът реже дървото.
Една част от дървото се ползва за ______________________________________________________ ст.16
Какво прави той с останалото? __________________________________________________________ ст.17
Какво заключава Исая в ст. 18? ______________________________________________________________
ст. 20? _____________________________________________________________________________________
Би било комично, ако не беше толкова трагично. Без истината на Библията човек е сляп и изгубен.
4. Като погледнем какво казва Исая за идолопоклонството, би било лесно да се каже: Какви глупаци!
Как могат да вярват, че парче дърво може да ви помогне? Днес има много хора, които се покланят
на изображения, но има и „модерно идолопоклонство“, което обожава материални неща: пари, секс,
красота, изследвания, спортни звезди, филми или музика, интелект, техните религии и много други.
Изброй някои неща, които са се превърнали в „идоли“ в живота ти. ______________________________
___________________________________________________________________________________________
ИСТИНАТА И ЛЪЖЛИВИТЕ УЧИТЕЛИ В ЦЪРКВАТА
5. Какво ще се случи през последните времена? 1 Тимотей 4: 1-3 __________________________________
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6. Как се представят фалшивите учители?
Матей 7:15 _____________________________________________________
2 Коринтяни 11:13-15 ____________________________________________
7. Какво ти казва Лука 6:26 за популярността? _________________________
_________________________________________________________________
8. Мислиш ли, че си виждал лъжеучители в някои църкви? Обясни:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Какви инструменти имаме, за да тестваме учителите днес? ____________
_________________________________________________________________
“Хляб спечелен с лъжа
е сладък за човека; Но
после устата му ще се
напълнят с камъчета.”
Притчи 20:17
“Блажен оня човек, който
възлага упованието си на
Господа, И не е склонил
към горделивите нито
към ония, които коварно
отстъпват.”
Псалм 40:4

10. Според теб какъв процент от вярващите днес познават Библията достатъчно добре, за да правят разлика между истината и лъжата в църквата?
_________ %
ПРАВИЛНОТО ОТНОШЕНИЕ
11. Мислиш ли, че четейки Библията, ние автоматично придобиваме разбиране
и интелигентност? Да ❏ Не ❏
Какво е необходимо, за да се разбере Словото? Псалм 119:18 _______
_________________________________________________________________
Бог е този, който отваря очите на разбирането. Отношението ти трябва
да бъде: „Ето ме Боже, слушайки и очакващ да те чуя”.
12. Каква нагласа виждаме отразена в Псалм 119: 28-30, когато авторът
преживяваше моменти на мъка? ___________________________________
_________________________________________________________________

		
СПРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ЧАСТИ 4 И 5:
		Битката за ума ти.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ
Прочети Марк 9-16
тази седмица
(по една глава на ден).

В тези два наръчника (част 4 и 5) ние разгледахме общи лъжи с техните
библейски отговори. Целта не е да запомним отговор за всяка грешка, а да
се научим да мислите библейски, изследвайки всичко от гледна точка на Бог.
За да направим това, трябва да се прекарва повече време в писанията и да
им позволяваме да наводнят съзнанието ни. Само по този начин можем да
открием и разграничим лъжите от истината. Битката е спечелена или загубена
в съзнанието.
• Как ти помогна този и предишния наръчник (Част 4)?

Наизусти Притчи 20:17

• Изплашен ли си, когато хората се подиграват с вярата ти?

“Хляб спечелен с лъжа
е сладък за човека; Но
после устата му ще се
напълнят с камъчета.”
Превод от 1940 г

• Какво правиш, за да можеш да мислиш библейски?

“Хлябът на лъжата е сладък человеку;
Но след това устата му ще
се напълнят с камичета.”
ЦП

• Имаш ли отделено ежедневно време, за да бъдеш с Бог, за да се молиш и да
бъдеш изпълнен с Неговото слово? Ако не, започни днес. Виж Стъпка 8 в
част 1 от „Нов живот в Христос“. Подпиши обещанието си по-долу:
Обещавам да отделям по 30 минути всеки ден, за да бъда с Бог.
Ще го правя в ________ (часа) и в ______________________________ (място)
__________________________________________________ Подпис
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Стъпка 10

				

Стъпка 7

Стъпка 11

Стъпка 8

28

Стъпка 1

“проповедвай словото, настоявай на време и без време,
обличи, запрети, умоли с всеко дълготърпение и поучение.” ЦП

“проповядвай словото, настоявай на време и без време,
изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и
непрестанно поучаване.” Превод от 1940г.

2 Тимотей 4:2 				

“Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби
църквата и предаде себе си за нея.” ЦП

“Мъже, любете жените си както и Христос възлюби
църквата и предаде Себе Си за нея.” Превод от 1940 г.

Стъпка 2

“Така и вие считайте себе си че сте мъртви към греха,
а живи към Бога, чрез Христа Исуса Господа нашего.”
ЦП

“Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а
живи към Бога в Христа Исуса.” Превод от 1940 г.

Римляни 6:11 				

“ ака също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте почест на женския пол като на по
слаб съсъд, и като на сънаследници на благодатта на
живота, да не става препятствие на молитвите ви.” ЦП

“Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си,
като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на
сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не
става препятствие на молитвите ви.” Превод от 1940 г.

Стъпка 5

1 Петрово 3:7 				

Ефесяни 5:25 				

Стъпка 4

“нито си тури омисъл с неверие за Божието обещание,
но утвърди се във верата, и даде Богу слава,
уверен че това което обеща Бог, силен е и да го изпълни.” ЦП

“обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез
неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава,
уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го
изпълни..” Превод от 1940 г.

Римляни 4:20-21 				

“Хляб спечелен с лъжа е сладък за човека; Но после
устата му ще се напълнят с камъчета.” Превод от 1940
г.
“Хлябът на лъжата е сладък человеку;
Но след това устата му ще се напълнят с камичета.” ЦП

Притчи 20:17 				

“И рече им: Гледайте и пазете се от любостяжанието; защото ако има некой премного, животът му не се състои
от имота му.” ЦП

“И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.” Превод от 1940 г.

Лука 12:15

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

“Понеже какво се ползува човек като спечели целия
свят, а изгуби живота си?” Превод от 1940 г.

Марк 8:36 				

Стъпка 9

Стъпка 6

Стъпка 3

“Внимавайте да не правите своите милостини пред
человеците за да ви виждат; инак немате заплата при
Отца вашего който е на небеса.” ЦП

“Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред
човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при
Отца си, Който е на небесата.” Превод от 1940г.

Матей 6:1 				

“Красотата е лъстива, и суетна е хубостта;
Жената която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.” ЦП

“Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена,
която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.” Превод от 1940 г.

Притчи 31:30 				

“Истина, истина ви казвам че който слуша словото мое,
и верва в тогоз който ме е проводил, има живот вечен,
и на съд нема да дойде, но преминал е от смъртта в
животът.” ЦП

“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение,
и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот,
и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в
живота.” Превод от 1940 г.

Йоан 5:24 				

Приложение 1 Изрежи по линиите. Наизусти тези стихове.
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Учител

“ С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще
прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.” Псалм 91:4

Живеейки свободно чрез истината
Още библейски отговори на често срещаните лъжи

Нов Живот В Христос, Част 5

Който е завършил успешно всички уроци от наръчника

___________________________________________________________

Дава са тази диплома на
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