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С признателност 
 

Поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“ се появи по 

необходимост. Служението на Кемпъс Крусейд фор Крайст се разрастваше бързо из 

цяла Америка и хиляди студенти посвещаваха живота си на Христос – по 

няколкостотин души от университет. Скоро след това стана невъзможно да се работи 

индивидуално с новоповярвалите. Кой щеше да им помогне да израснат в 

новооткритата си вяра?  

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

християни – изучавания, които да стимулират както отделни хора, така и цели групи да 

изследват дълбочината и богатството на Божието Слово. Въпреки че разполагахме с 

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

През 1955 г. помолих няколко служители да ми помогнат при подготовката на 

серия изучавания на Библията, която да насърчава новоповярвалите да благовестват и 

да израстват духовно. Приносът на служителите на Кемпъс Крусейд бе от 

изключително значение поради постоянния им контакт със студенти при 

благовестването и обучаването на новоповярвалите. И така в резултат от съвместната 

ни работа се появиха „Десет основни стъпки към християнска зрялост“.  

След това скромно начало много други служители дадоха своя щедър принос. 

Веднъж екипът, с който проучвахме и съставяхме материалите, се състоеше от няколко 

души – всички с богословско образование. Някои от тях притежаваха следдипломна 

квалификация, а единият беше защитил и докторат по богословие. Нещо повече, 

всички ние участвахме активно в „спечелването“ на хора за Христос. 

За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за 

професионалното ми съдействие при преработването, допълването и редактирането 

на материала. Също така бих искал да благодаря на Джоет Уимс и Джийн Брайънт за 

тяхната изключителна подкрепа и за това, че се присъединиха към Дон и мен по време 

на редакционния процес.  
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От автора 
 

Вече почти 50 години най-ценната книга в моя живот – по-ценна от всички 

томове в личната ми библиотека, взети заедно – е Новият завет. Не бих могъл да 

оцелея духовно, ако ежедневно не размишлявах над истините, които тази 

забележителна и необикновена книга съдържа. 

Новият завет не се състои просто от думи на обикновени хора, а на самия Бог, 

защото Светият Дух вдъхновява хора от древността да записват тези свети истини, 

които променят човешкия живот. Когато размишлявам върху тях ден след ден и нощ 

след нощ, животът ми се приближава все повече до този на Христос. 

Освен истините, записани в боговдъхновения Нов завет, няма други истини, 

които да са написани от перото на човек и които да притежават такъв революционен 

потенциал и толкова огромна сила да променят хората. 

В годините преди да повярвам, понякога четях Новия завет без да го разбирам и 

се чудех как човек въобще може да го харесва и дори да разбира за какво става дума в 

него (1 Коринтяни 2:6-14). После повярвах и преживях това, което в Йоан 3 Исус описва 

като новорождение. Станах ново създание в Христос (2 Коринтяни 5:17). Тогава 

същият Свети Дух, който ми помогна да възлюбя нашия Господ Исус Христос, започна 

да работи в мен чрез Своето свято, вдъхновено Слово. И скоро то се превърна в 

жизненоважен източник на духовна храна в живота ми. 

През годините съм прочел стотици книги, безброй биографии и различни 

богословски трудове, но дори всички те, взети заедно, не са успели да променят живота 

ми така, както истините на Новия. Аз го чета, изучавам, заучавам наизуст и 

размишлявам върху него. Той всекидневно ме обновява. 

Новият завет разкрива как Бог възнамерява да ни освободи от тъмнината и 

мрака на царството на Сатаната и да ни въведе в царството на Сина Си (Колосяни 1:13-

14). Милиарди хора по света все още не знаят за този план. Много хора около вас – 

приятели, съседи, близки – все още не са откликнали на Божията любов и прошка, 

приемайки Христос в  живота си. Насърчавам ви да представите на всички, които имат 

желание да чуят, посланието за Божията благодат, чисто обяснение ще откриете в тези 

уроци. 

Тази „Стъпка“ е написана, за да ви помогне да разберете Божия изкупителен 

план, който е изцяло разкрит в Новия завет. Изучавайте задълбочено уроците, като 

прилагате научените истини в живота си, преди да ги споделите с другите. 

 



6 
 

Каква е целта на това изучаване 
 

Ще разберете за чудния план на Бога да възстанови връзката между Себе Си и 

сърцата на хората.  

Целта на това изучаване е да ви даде обща представа за изкупителния план на 

Бога, разкрит в Новия завет.  

Както вече видяхме в „Стъпка 9: Из страниците на Стария завет“, Бог създава 

Адам и Ева, за да имат общение с Него и да прославят името Му. На тях бе заповядано 

да напълнят земята с потомството си и да владеят над всичко сътворено. 

Но Адам и Ева съгрешават и нарушават Божия план. В резултат на това смъртта 

– вечно отделяне от Бога – осъжда света на вечна духовна тъмнина. В мига на 

своеволие човекът изгубва семето на вечния живот и  вместо да живее вечно в 

съвършено общение с Бога, той е изпратен в царството на Сатаната. Човешките дни са 

преброени, а неговото предназначение – изгубено (Еклисиаст 7:29, 9:3). 

От този момент нататък човекът вече не знае каква е истинската цел на живота 

му. Напразно търси, за да я открие. Той все още си задава въпросите: „Кой съм аз?“, 

„Защо съм се появил?“, „Откъде идвам?“ и „Накъде отивам?“ Френският физик и 

философ Блез Паскал пише в Мисъл 425: 

Някога човек е изпитвал истинско щастие, от което сега са останали само следи 

и празнота, която той безуспешно се опитва да запълни с нещата около него … 

Напразно, защото безкрайната бездна може да бъде запълнена единствено … от самия 

Бог. 

Може би в миговете, когато сте насаме със себе си, си казвате: „Да, чувствам 

празнота. Не съм доволен от живота си. Не знам Божията цел за мен.“ 

Това изучаване ще е полезно за вас, защото: 

Първо, ще разберете чудния Божи план за възстановяване на връзката 

между Бога и сърцата на хората. Този план, който започва да се разкрива в Стария 

завет, се откроява с ослепителна яснота в Новия завет. Апостол Павел пише: 

…като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е 

положил в Себе Си, за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се събере в 

Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него. В Него 

и ние бяхме избрани за наследство, като бяхме предопределени за това според 

намерението на Бога, Който върши всичко по решението на Своята воля, така че да 

бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос 

(Ефесяни 1:9-12). 
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Второ, ще откриете истинската цел на Бога за вас. Никой не може да изпита 

пълно удовлетворение от живота, докато не покани Христос да му покаже целта, за 

която го е сътворил. Никой друг, живял на земята, не може да стори това за нас – нито 

религия, нито философия, нито човек – само Исус от Назарет, който е Бог в плът, 

напълно Бог и напълно човек, централната Личност в Божието свято, вдъхновено 

Слово. 

Ако все още не сте поканили Исус да стане ваш Спасител и Господ, съветвам ви 

да го направите сега. Невъзможно е да изпитате Божията цел за живота си, ако не 

предадете всяка област от живота си на Господ Исус Христос и ако всекидневно не 

прекарвате време с Него в молитва и изучаване на Словото Му. Той е Единственият, 

който знае как да направи живота ви радостен и пълноценен и да ви даде постоянен 

мир, независимо от размирния свят. 

Трето, ще научите същността на благовестието. За да проумеем по-добре 

мисията, служението и личността на нашия Господ, ние трябва да разберем каква е 

връзката на Христос със Стария завет. Новият завет говори само за това, което Исус 

„вършеше и учеше, откакто започна“ (Деяния 1:1). Но именно разбирането за това как 

Христовото дело на земята изпълнява започнатото от Бога в старозаветните времена, 

ни дава възможност да видим разкриването на Неговия план. 

Четвърто, ще получите цялостна представа за посланието на Новия завет. 

Тази „Стъпка“ разкрива централната тема на евангелието от Матей, Марк, Лука и Йоан 

и проследява основните събития около вълнуващото основаване на Църквата, описан в 

книгата Деяния на апостолите. Уроците проследяват и вярата, борбите и учението на 

ранните християни в Посланията. А изучаването на книгата Откровение осигурява 

поглед към недалечното бъдеще, когато човекът ще заживее отново според 

първоначалната си цел. 

Основи на вярата  

Стъпка 10: „Из страниците на Новия завет“ е част от „Десет основни стъпки към 

християнската зрялост“. Това е поредица изучавания, устояли изпита на времето, 

предназначени да осигурят здрава основа на вярата.  

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 10“, да се върнете на онези „Стъпки“, 

които сте пропуснали. Изучавайте ги задълбочено, за да превърнете научените 

принципи във ваши собствени. 

Ако сте повярвали наскоро, серията Десет основни стъпки ще ви запознае с 

основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще 

започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които 

вероятно ще се сблъскате като новоповярвал. 
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Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да 

приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще 

се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване 

на Библията. 

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни 

книжки за всяка Стъпка. Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното 

и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни 

стъпки“ – ръководство за водещия.  

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения и 

съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.  

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 10“, да разсъждавате трезво и 

непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е 

приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и 

животът ви с Бога ще се изпълни с енергия и радост.  
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

Най-важната цел при изучаването на уроците не е придобиването на знания, а 

близкото и сърдечно общуване с Бога. 

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Защо Нов 

завет“.  Тя ще ви даде ясно виждане за същността на благовестието, като ще разкрие 

тайната на Божия план за човека, започнат в Стария завет. Прочетете я внимателно, 

преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

Ще откриете кратък преглед да книгите на Новия завет и неговото съставяне. 

Тази „Стъпка“ съдържа девет урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е 

разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото 

на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. 

Помнете я, докато разработвате урока. 

Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги 

преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден 

преговаряйте научените стихове. 

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се 

напомня следното: 

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите 

ми и ще живееш - и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, 

начертай ги на плочата на сърцето си. 

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите 

обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в 

живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете 

способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да 

използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

Изучаване на уроците 

Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, които 

лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. Често 

единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и 

химикалка. 

Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място 

за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за 

изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва. 
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Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаването 

на Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска 

информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

 Ето няколко съвета, които ще ви помагат по време на изучаването: 

 Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете 

си среща с Бога и я спазвайте. 

 Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 

 Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 

 Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата 

около вас. 

 Научете наизуст посочените стихове. 

 Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи 

чрез него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, 

като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте 

възможно най-изчерпателни отговори. 

 Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на 

въпросите и започнете да ги прилагате в живота си. 

 Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си 

в приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните? 

 Преговорете научените стихове. 

 Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, 

какво още трябва да направите? 

 Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне 

да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

 Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете 

допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно 

разбирате всеки урок. 

Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, помолете 

Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато напълно 

ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си. 

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия 

помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си.  

Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос 

близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот 

(Йоан 10:10). 

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за 

размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете 



11 
 

да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на 

Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на 

Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от 

Неговото присъствие (Йоан 14:21). 

Защо Нов завет? 
 

Майка ми е станала християнка на шестнадесет години по време на един 

старомоден лагер за съживление. По-късно тя става учителка. Още по-късно, вече като 

майка, тя прекарва безкрайни часове в четене на Библията и молитва за своето 

семейство рано преди изгрев и късно след залез слънце. Тя беше на деветдесет и три 

години, когато отиде при нашия Господ. 

Можете да си представите как изглежда Библията й след толкова години 

употреба. И можете да сте сигурни, че по нейната Библия личаха и следи от сълзите й, 

съпровождали всеки ден нейните молби пред Господа за семейството, за обичаните и 

за другите хора. 

Сърцето ми бие с топлота и дълбока благодарност към майка ми и към богатото 

наследство, което тя е завещала на мен, на семейството ни и на много хора, докоснали 

се до нейния благочестив живот. Новият завет представляваше за нея най-важната 

книга в дългия й и плодоносен живот. 

Удивен съм от това колко съвършено Бог е съставил Своето свято, вдъхновено 

слово. Новият завет, такъв, какъвто го познаваме в течение на десетилетия, се формира 

книга по книга. Светият Дух вдъхновява определени божии хора и те свидетелстват за 

живота, смъртта и възкресението на Христос. Те записват видените от тях чудеса и 

любовта, преживяна при тяхното съприкосновение с Божия възлюбен Син. 

В края на първи век Църквата вече притежава всичките книги на Новия завет. 

Но едва триста години по-късно книгите са събрани в едно и са приети от църковните 

водачи като част от Писанията. 

Как вдъхновените писания получават името си 

Названието на последните двайсет и седем книги на Библията има огромно значение. 

То е взето от думите, изречени от Исус в навечерието на разпъването Му на кръста: 

 „Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“ (Лука 22:20) 

 Новият завет, основан по това време, е нов в сравнение с Мойсеевия закон, т.е. 

със стария завет, който е сключен с народа на Израел на планината Синай (Изход 19:5; 

20:1-17; Еремия 31:31-34). 
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 Законът на Стария завет разкрива човешкия грях и подготвя хората лично да 

приемат Христос, като им показва тяхната неспособност да спасят себе си. 

 Христос идва, за да освободи човечеството от робството на греха и смъртта. Тази 

свобода е описана в Новия завет като „нов завет“. 

Понеже „новият завет“ официално влиза в сила със смъртта и възкресението на 

Христос и тъй като последните двайсет и седем книги на Библията се отнасят за 

събитията, които предшестват и следват смъртта и възкресението на Христос, тези 

книги сполучливо са наречени Новия завет. 

Изследвайте задълбочено 

Колкото повече изучаваме Новия завет, толкова по-добре ще разбираме Божия 

чудесен план за изкупление. Съветвам ви да се задълбочите в събитията и истините, 

като използвате всички достъпни литературни източници в християнските 

книжарници. 

Даденото по-долу обобщение на книгите от Новия завет цели да ви помогне при 

изучаването на уроците от „Стъпка 10“. 

Книгите на Новия завет накратко 

Новият завет е разделен на пет части: евангелия, история на ранната църква, послания 

на апостол Павел, съборни послания и пророчество. 

Евангелията (4 книги) третират Човека, който се роди от избрания народ. 

Деяния на апостолите (1 книга) предсказва царуването на Христос над вселената. 

Евангелията 

Четирите евангелия – на Матей, Марк, Лука и Йоан – описват вечното естество, 

човешкото родословие, раждането, учението, смъртта, възкресението и възнесението 

на Исус Христос, Божия и Човешкия Син. 

Евангелията представят случки от живота на Христос и части от неговите 

проповеди и дела. Взети заедно, те не образуват една биография, а една личност. Тези 

евангелия, макар и непълни като история, са божествено съвършени, защото са 

откровение на  Бога. Те са написани, за да може светът да познае и да повярва в Исус. 

Евангелие от Матей 

Записаното от юдеин от Галилея, мразен от хората бирник по време на римското 

управление, това евангелие е написано за юдеите, за да докаже, че Христос е 

обещаният Месия и Цар. Матей записва изпълнението на старозаветните пророчества 

за идващия Месия. 

Евангелие от Марк 
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Това евангелие е написано от Йоан Марк, помощник на апостолите, споменат от Павел 

и Лука. Евангелието, предназначено за езическата  (нееврейска) публика, представя 

Исус като могъща личност и записва множество от Неговите чудеса. 

Евангелие от Лука 

Лука изгражда образа на Исус като Човешки Син и като божествен Спасител. Стилът е 

подреден и класически издържан, провокиращ любовта на гърците към красотата, 

културата и философията. Авторът е Лука, наречен от Павел „възлюбения лекар“. 

Евангелие от Йоан 

Това евангелие е написано от най-близкия приятел на Исус, апостол Йоан. Писанието 

му поставя силно ударение върху личността на Христос като Божи Син, равен на Бог 

Отец и на Бог Свети Дух. Поради близостта му със Спасителя, Бог дава на Йоан власт да 

изяви божествеността на Исус. 

 

История на ранната църква 

Деяния на апостолите 

Деяния е една от най-важните книги в Новия завет. В нея Бог изяснява на хората как 

трябва да осъществяват делото Му в силата на Светия Дух. 

Авторът не се назовава, но се приема, че тази книга – заедно с евангелието от Лука – е 

написано от Лука, лекар, учен и историк. 

Посланията на апостол Павел 

Посланията на Павел по необходимост, в търсене на отговор на тревожни въпроси, 

възникнали в новооснованите църкви. Въпреки че пише до конкретни църкви, Павел 

за векове напред представя основните доктрини и учение на Христос пред целия 

християнски свят. Това става ясно, когато разглеждаме писмата му по теми. 

Римляни 

В Римляни Павел се занимава с естеството на Христовото дело, цялостната истина за 

изкуплението и доктрината за благодарността. 

1 и 2 Коринтяни 

В тези послания Павел определя поведението на християнина и дава отговор на 

проблема с безпорядъка в църквите. 

Галатяни 
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В него Павел поучава, че спасението не зависи от човешкото послушание на закона, а 

идва единствено по благодат. 

Ефесяни 

Това е мисионерско послание, което говори за вътрешните преживявания на вярващия. 

Колосяни 

В него Павел защитава божествеността на Христос и предлага разрешение на два 

важни проблема, стоящи  пред църквата в Колос: легализма и лъжемистицизма. 

1 и 2 Солунци 

Тези послания говорят за второто идване на Христос и утвърждаването на 

новоповярвалите. 

1 и 2 Тимотей 

Павел обръща внимание на църковния ред, здравата вяра, дисциплината, личния 

вървеж и свидетелство на вярващия. 

Тит 

Това послание третира божествения ред в местната църква. 

Филемон 

Павел пише за обръщението на избягалия роб Онисим и поучава в практикуване на 

праведност, братство и любов. 

Евреи 

Основната тема на това послание е Христос, Ходатаят на Новия завет. Считана за 

доктринална книга, Евреи съпоставя добрите неща на юдаизма с по-добрите неща на 

Христос. 

 

Съборни послания 

Тези послания са наречени съборни през четвърти век, за да се отличат от Павловите 

послания. Написани от други автори, те се обръщат към църквата като цяло. 

Яков 

Тази книга се спира на необходимостта от добри дела, за да се покаже живата вяра, и 

поставя образци за християнско поведение. 

1 и 2 Петър 
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Тези послания се занимават с основата на християнската вяра, като поставят ударение 

на изкуплението (заплащането на нашия грях от Христос). Те служат за насърчение, 

отправено към преследваната църква. 

1, 2 и 3 Йоан 

Йоан пише за любовта и предупреждава за лъжеучители. 

Юда 

Тази кратка книга предупреждава за предстоящото неверие, което ще обхване 

църквата, и дава препоръки как да се разпознае и преодолее то. 

Пророчество 

Откровение 

Книгата Откровение насочва вниманието към окончателната победа на Исус Христос, 

която е кулминационната точка в Божия план за човечеството. Книгата описва края на 

света и идващата Божия слава, разкрита в пълнотата си. Авторът говори със символи 

за Голямата скръб, второто идване на Христос, участта на всички, които Го отхвърлят, 

и окончателната награда за всички, които Го приемат. Книгата също отправя поглед 

към небето и към вечността с Бога. 
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Урок 1: Матей 
 

Цел: Да видим връзката на Христос със Стария завет и да разберем Неговата роля 

като Цар на царете.  

Прочетете: Матей 21:1-18.  

Научете наизуст: Матей 28:18-20 

Евангелието от Матей е свързващото звено между Стария и Новия завет. Матей 

се обръща към евреите, за да им докаже, че Христос е техният обещан Месия и вечният 

Цар на царете и Господ на господарите. Ето защо Матей внимава да не отблъсне 

читателите си евреи. Освен това Матей посочва как в лицето на Исус се изпълняват 

пророчествата и как Той е Този, който ще установи Божието царство. 

Понеже думите „небесното царство“ се повтарят 

трийсет и три пъти в това евангелие, то е наречено 

„Евангелие на царството“. Книгата също показва, че 

истинският Божий народ и наследниците на идващото 

царство са последователите на Христос. 

Матей записва Христовата проповед на планината, 

блаженствата, причините за Царството и изповедта на Петър 

за божествеността на Христос. 

Текстът на блаженствата, предаден от Матей, е познат 

на всички. Неговият изказ на Господната молитва е най-разпространения вариант в 

църквите днес. 

Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Родословие  

От всичките четири евангелия само тези от Матей и Лука представят родословието на 

Исус. Сравнете Матей 1:1-17 с Лука 3:23-38. 

1. Какви разлики откривате? 

2. Като имате предвид, че Матей представя Христос като Цар, защо Матей 

записва родословието точно по този начин? 
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Проповеди 

В своето изложение за живота на Исус Матей внимателно записва основните 

проповеди, изнесени от Исус. Най-дългата от записаните проповеди е „Проповедта на 

планината“, която се намира от 5 до 7 глава. 

1. Докато четете проповедта, отговорете на следните въпроси: 

Посочете поне една причина, поради която Исус счита, че е важно Неговите 

ученици да живеят според моралните стандарти на Стария завет и пророците 

(Матей 5:16). 

 

Какво е обещанието на Исус, което помага на християните да надмогват 

желанието си да получават човешко одобрение за добрите си дела?  

(Матей 6:1-18). 

 

Какво е уверението на Исус, което кара християните да се справят с 

притесненията си за своите физически нужди, като храна и дрехи?  

(Матей 6:25-34) 

 

2. Прочетете проповедите на Исус, записани от Матей в долупосочените глави, и 

напишете със свои думи стиха, който има най-голямо значение за вас. 

Глава 10 

Глава 13 

Глава 18 

Глави 24 и 25 

 

Един жизнено важен въпрос 

В Матей 16:12 Исус задава един въпрос: 

1. Защо е жизнено важно да отговорим на този въпрос? 

2. Прочетете стихове 14-16. Защо Исус казва, че Отец е открил отговора на 

Петър? 

3. Отговаряли ли сте някога на този въпрос? 

Великата заповед 

Прочетете Матей 22:34-40. 

1. Какво има предвид Исус, когато казва, че целият закон и пророците зависят 

от тези две заповеди? 
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2. Как живее Исус в съответствие с Великата заповед в Евангелието от Матей? 

Посочете конкретни примери. 

Великото поръчение 

Прочетете Матей 28:18-20. Преди Своето възнесение на небето Исус дава на 

приятелите Си една последна заповед. Мнозина наричат тази заповед „Велико 

поръчение“. 

1. По какво се различава целта на Исус от целта на човешките управници? 

2. Обяснете със собствени думи Великото поръчение. 

3. Какво е значението му лично за вас? 

 

Урок 1: Практическо приложение 
 

 
❶ На кое напътствие в Исусовите проповеди в Матей трябва да обърнете 

специално внимание? 
 
❷ Как ще приложите на практика това поучение? 
 
❸Кои области от живота си трябва да предадете на Христос, за да Му 

позволите да го управлява? Бъдете конкретни. 
 
Помолете сега Христос да поеме контрола над целия ви живот. 
 
❹ Избройте начини, чрез които можете по-добре да прилагате Великата 

заповед в своето: 
 
Семейство 
Работно място 
Време насаме с Бога 
 
❺ Как послушанието на Христовата заповед в Матей 28:19,20 ще осмисли 

живота ви? 
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Урок 2: Марк 
 

Цел: Да представи Христос като служител, както и Неговата дълбока загриженост за 

хората.  

Прочетете: Марк 14-16.  

Научете наизуст: Марк 10:44,45.  

Въпреки че в Новия завет мястото на Евангелието на Матей е преди това на 

Марк, се смята, че Марк е първото написано евангелие. Написана и разпространена по 

всяка вероятност в Рим между 60 и 70 г. след Христа, книгата на Марк е адресирана към 

християните в Рим. Римляните са практичен народ и не се интересуват от еврейската 

история и вярвания. Те предпочитат да действат. Ето защо Марк пише евангелието по-

сбито и се спира не на проповедите, а на чудесата и делата на Исус. 

Докато Матей описва Исус като Цар, Марк разказва за 

Неговото служение. Ето защо Марк подхожда по различен 

начин към евангелието си. Той показва как в началото Исус 

насочва общественото Си служение към евреите, а когато 

еврейските водачи Му се противопоставят, Той отива и сред 

езическия свят. И Матей, и Марк обаче записват Великото 

поръчение на нашия Господ да отидем по целия свят и да 

проповядваме благовестието. 

Въпреки че евангелието от Марк е най-краткото, то е 

наситено с любовта, която Исус показва към другите, и с мисията, която дойде да 

изпълни. 

Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Служението на Исус 

1. Прочетете Марк 10:45. Посочете целта за написване на евангелието от 

Марк. 

2. Прочетете Марк 1:20 и 3:13-35. Как Исус избира Своите последователи? 

Въз основа на тези пасажи какви качества очаква Исус да притежават 

Неговите ученици? 

3. Как е описан Исус като учител в Марк 1:21-28? 
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4. Едно от най-впечатляващите различия между евангелията от Марк и от 

Матей е, че Марк набляга повече на това, което Исус прави, а не на това, което казва. 

Посочете някои от постъпките на Исус, които предизвикват гнева на 

религиозните водачи по това време (Марк 2:1-3:6) 

  

Чудесата на Исус 

1. Обърнете внимание на четирите чудеса, извършени от Исус в Марк 4-5:43. 

Посочете по едно качество на Исус във всеки от случаите. 

Марк 4:35-41 

Марк 5:1-20 

Марк 5:21-23, 35-43 

Марк 5:25-34 

2. Какво пречи на Исус да упражнява Своята сила и контрол в живота на 

хората? (Марк 6:1-6) 

  

Смъртта и възкресението на Исус 

1. Сравнете разказите за смъртта и възкресението на Исус, записани от 

Матей и от Марк (Матей 26-28; Марк 14-16). По какво се различават? 

Как съществуващите два разказа ви помагат да разберете по-добре смисъла на 

Христовата жертва за вас? 

2. Опишете как е възвеличен Слугата Христос (Марк 16:1-20) 

3. По какъв начин Исус съчетава качествата на Цар и на Служител? 
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Урок 2: Практическо приложение 
 

 
❶ Избройте няколко неща, чрез които примерът на Исус като служител ви 

вдъхновява да служите на другите? 
 
 
Как можете да осъществите на практика тези идеи? 
 
 
❷ До каква степен неверието пречи на Христос да упражнява Своята сила 

и контрол в живота ви? 
 
❸ Как най-добре можете да възвеличавате Исус чрез живота си?  
(Марк 16:15,20) 
 
Какво правите в момента, за да го възвеличавате? 
 
Как можете да увеличите усилията си в тази област? 
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Урок 3: Лука 
 

Цел: Да придобием по-задълбочено разбиране за човешкото естество на Христос.  

Прочетете: Лука 2 

Научете наизуст: Лука 19:10. 

Най-изчерпателното от Евангелията, Евангелието 

от Лука представя точен разказ за живота на Христос като 

съвършения Човек и Спасител. Авторът разкрива 

загрижеността на нашия Господ за последователите и 

приятелите Му и показва Неговото състрадание към 

бедните, презрените и грешните. Също така Лука показва 

как Христос живее в пълна зависимост от Светия Дух. 

 Лука пише евангелието си за гърците – един 

образован и културен народ. Самият той е образован грък и 

осъзнава, че читателите му ще бъдат запленени от Исус 

като съвършен Човек – идея, която преобладава в гръцката митология. 

 Лука показва човешката страна на Исус – с чувства и любов към хората и 

подвластен на обстоятелствата. Независимо от това, всяко евангелие ясно изтъква, че 

Христос е изцяло Бог. 

 Като лекар Лука дава най-подробното описание на раждането на Христос и 

Неговото детство. Авторът включва и разкази за живота на хора, отхвърлени от 

обществото, например за самарянина, за блудния син и за престъпника на кръста. В 

сравнение с другите евангелия това Евангелие съдържа най-големия брой молитви на 

Исус. 

 

Урок 3: Изучаване на Библията 
Въведение  

Прочетете Лука 1:1-4 

1. До кого е адресирано първоначално това евангелие? 

2. Къде можем да намерим доказателство за това, че читателят на 

Евангелието знае предварително за християнството? 

3. Защо Лука пише своето Евангелие до Теофил? 

 

 

 



23 
 

Страданията на Исус 

1. Едно от нещата, които Лука подчертава, е, че макар Исус да е Христос, Той 

трябва да пострада и да умре от ръцете на грешници.  

(Лука 2:33-35; 9:22-31, 13:31-35; 18:31-35; 24:7, 25-27, 44-47) 

Защо мислите, че Исус толкова често говори за Своята смърт? 

2. Прочетете Лука 20-24, където се говори за последната седмица преди 

смъртта на кръста и възкресението на Исус. 

Кои качества от характера на Исус се открояват най-добре в тези глави? 

Кои качества на враговете на Исус изпъкват в тези глави? 

Защо тогава хората търсят начин да разпънат Исус? 

3. Как учениците – а чрез тях Теофил и всички читатели на Лука – се 

убеждават, че Исус понася страданията и умира в съответствие с Божия план, а не в 

резултат на обстоятелствата, просто заради злите човешки сърца? 

Как това променя вашето отношение? 

 

Молитвите на Исус 

1. Прочетете трите притчи за молитвата в Лука 11:5-13; 18:1-8 и 18:9-14. Какви 

достойнства на молитвата са описани в тях? 

2. Сега прочетете части от молитвите на Христос (Лука 5:16; 6:12; 9:28,29; 11:1; 

22:21,44; 23:46). Как се изразяват тези достойнства в молитвите на Исус? 

3. Кои елементи от молитвите на Исус можете да прилагате, за да станат по-

ефективни вашите молитви? 

 

Човешкото в Исус 

1. Тъй като Лука представя човешкото естество на Исус, избройте хората, на 

които Исус помага, както и последствията от Неговата помощ в живота им. 

6:17-19 

7:36-50 

8:1-3 

15:1-4 
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17:11-19 

23:39-43 

2. Къде щеше да бъде Исус днес, ако живееше в близост до вас? 

 

Възкресението на Исус 

1. Защо жените първи откриват, че Исус е жив? 

(Лука 23:26,27,48,49,55,56; 24:1-9) 

2. Какво значение има това за вашата вярност в служение за Господа? 

3. Как реагират приятелите на Исус след Неговото възнесение? 

(Лука 24:50-53) 

 

Урок 3: Практическо приложение 
 

❶ Лука представя Исус като Човешкия Син. Какво значение има за вас това 
определение? 
 
❷ Как ще се промени вашето служение, като виждате на какви хора служи 
Исус? 
 
Посочете няколко начина, по които можете на практика да покажете милост, 
както прави Исус. 
 
❸ Как примерът на Исус за праведност в страданията може да ви помогне да 
се справяте с кризите в живота си? 
 
❹ Прочетете 1 Коринтяни 15:58. Като вземете предвид поведението на 
жените при разпъването на Исус на кръста, посочете начин да стоите твърди в 
работата за Господа. 
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Урок 4: Йоан 
 

Цел: Да видим Исус като Божият Син. 

Прочетете: Йоан 1 

Научете наизуст: Йоан 7:37 

Наречено „Евангелието на любовта“, Евангелието на Йоан печели сърцата на 

християните, които често се обръщат към него, търсейки вдъхновение. Заради 

общовалидното си обръщение към света, това евангелие винаги е първото, което се 

превежда на чужд език или диалект, и е най-широко разпространеното. 

Целта на Йоан е да докаже систематизирано, че Исус е Божият Син и че всички, 

които повярват в Него, ще имат вечен живот. На преден план Йоан разкрива 

уникалността на Исус, като изгражда образа Му на Творец, станал плът и живял сред 

хората като Божия Агнец, който „носи греха на света“ (Йоан 1:29). 

 

Когато разглеждаме всичките евангелия, наблюдаваме развитие в учението. 

Например Матей завършва с възкресението, Марк – с възнесението, Лука дава 

обещанието за Светия Дух, а в Йоан нашият Господ вдъхва Светия Си Дух върху 

учениците Си и говори за Своето завръщане. 

Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Названията на Исус 
Прочетете Йоан 1:1-18. 

1. Защо Исус е наречен Словото? 

Защо е наречен Светлината? 

Защо е наречен Синът? 

2. Йоан нарича Исус и по други начини. Напишете ги и накратко обяснете 

значението им. 

6:35 

8:12 

11:25 

14:6 

 

Чудесата на Христос 
1. Защо в Евангелието си Йоан се заема с трудната задача да опише многото 

значение и чудеса, извършени от Христос? (Йоан 20:30,31) 

2. Прегледайте набързо съдържанието на евангелието и отбележете седем 

чудеса на Исус, които Йоан записва. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

Представители на Христос 

Прочетете Йоан 13 и 14 

1. Какви трябва да бъдете, за да разберат другите хора, че сте Христови 

представители на света? (13:34,35) 

2. Как Бог помага на християните да бъдат истински Христови представители на 

света? (14:16-18) 

 

Божествеността на Христос 

1. Йоан посочва седем свидетели на божествеността на Христос. Кои са те? 

1:19,34 

1:49 

6:68,69 

11:24-27 

20:28 

20:31 

10:34-36 

2. Защо всеки от тях е способен да свидетелства? 

Светият Дух 

1. Йоан ни говори и за Светия Дух. Как работата на Светия Дух въздейства на 

живота и служението ви? 

3:5 

4:14 

7:38,39 
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14:16 

2. Какво е обещанието в Йоан 14:15-31? 

Лозата и пръчките 

Прочетете Йоан 15:1-8 

1. Опишете връзката между лозата и пръчките. 

2. Как можете да използвате това сравнение, за да имате по-плодоносно служение? 

 

Урок 4: Практическо приложение 
 

 

❶  Каква според Йоан 15:16,27 трябва да е дейността на учениците, след 

като Исус напусне земята? 

 

Как вие следвате тази заповед? 

 

На кои обещания в тези стихове можете да се доверите, за да носите 

плодове? 

 

 

❷ Прочетете Йоан 21. Обобщете какво е значението на тази глава за 

вашето служение. 
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Урок 5: Деяния на апостолите 
 

Цел: Да проследим бързото основаване на Църквата през първи век. 

Прочетете: Деяния 2. 

Научете наизуст: Деяния 1:8 

Продължение на евангелието на Лука, книгата Деяния представя основаването 

и растежа на християнската Църква. Освен това Деяния е произведение с богословска 

стойност, което убедително защитава валидността на Христовите твърдения и 

обещания. 

Разказът на Лука за идването на Светия Дух показва, че Църквата не се появява и 

не започва да расте по своя собствена инициатива, а в следствие на силата от Светия 

Дух, дадена на ранните християни. 

Книгата Деяния предава също съпротивата и гонението, на което са подложени 

християните, както от юдеите, така и от езичниците. Тази съпротива обаче става 

катализатор за разпространението на християнството. 

Счита се, че Деяния е свързващото звено между живота на Христос и живота на 

Църквата и е поглед към света на християните, когато се раждат посланията. 

  

Урок 5: Изучаване на Библията 
 
Сила от Светия Дух 

Книгата Деяния започва със забележката, че представеното в Евангелията е 

“всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна” (Деяния 1:1). Тя разказва за 

делата, които възкресеният и възнесъл се Христос продължава да върши чрез Светия 

Дух, излян върху Неговите ученици на Петдесятница. Често се счита, че Деяния 1:8 е 

централният стих на книгата. Прегледайте книгата и отговорете. 

1. Кои глави говорят за свидетелстването на учениците в Ерусалим? 

в Самария? 

до края на земята? 

 

Петър 

1. Ето някои от основните проповеди на Петър, когато той свидетелства за 

Христос: Деяния 2:14-36; 3:11-26; 10:34-43. 
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Кое е най-важното нещо за живота на Христос, което Петър се стреми да внуши 

на другите? 

2. Прочетете глава 10. Какво значение за църквата има преживяването на Петър с 

Корнилий? 

Павел 

От всички апостоли Павел е този, който изпъква най-ярко в Деяния и в  другите книги 

на Новия завет. 

1. Какъв човек е бил Павел преди обръщението си? (8:1-3; 9:2; 22:1-5; 26:4-12) 

Какво казва Исус на Павел, когато му се явява по пътя към Дамаск? (9:4-6) 

 

2. На кого иска да служи Павел най-напред в Кипър (13:4-12), в Антиохия Писидийска 

(13:13-52) и в Икония ( 14:1-7) 

 

След като първите му слушатели отхвърлят благовестието, на кого започва да 

проповядва Павел? 

 

3. Когато проповядва на евреите, Павел установява контакт с тях, като цитира 

старозаветните Писания. А как установява контакт с езичниците в Листра? 

(14:8-18) 

 

Какво прави Павел, за да утвърди във вярата повярвалите чрез него? (14:21-23) 

 

Римляни 15:20 ни казва още нещо за стратегията на евангелизиране на Павел. 

Какво е то? 

 

Светият Дух 
1. Според тези стихове кои са някои от начините, чрез които ранната църква 

получава силата на Светия Дух? 
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Урок 5: Практическо приложение 

❶ Кое е най-важното нещо за Христос, което се опитвате да кажете на 
другите? 

 
Сравнете го с това, което проповядват Петър и Павел 
 
 
❷ Какво можете да научите от Павел за изграждането на хора във вярата? 
 
 
❸ По какви начини получавате сила от Светия Дух? 
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Урок 6: Римляни, 1 и 2 Коринтяни, Галатяни 
 

Цел: Да разберем същността на благовестието 

Прочетете: Галатяни 

Научете наизуст: Римляни 1:16 

Новият завет съдържа 27 книги, от които 21 са послания, а от тях 13 със 

сигурност са написани от Павел.  

Павел - човекът, използван от Бога за написването на голяма част от Новия завет 

- е римски гражданин, юдеин от Тарс, евреин от евреи. Той е възпитаник на великия 

учител Гамалиел, но става мисионер за Исус Христос. След деня на своето обръщение 

животът на Павер може да се характеризира накратко със собствените му думи: 

“Защото животът за мен е Христос, а смъртта - придобивка” (Филипяни 1:21). 

Урок 6: Изучаване на Библията 
Римляни 

Посланието е писано от Коринт до вярващите в Рим, малко след като Павел приключва 

работата си в Ефес. Рим е центърът на цивилизования свят, великата столица на 

огромна по размери империя. 

Павел казва на римляните благата вест, като представя как заради Своята безкрайна 

любов Бог осигурява на грешниците начин за истинско и безвъзмездно спасение. 

Основното ударение, поставено от Павел, е че оправданието на човека пред Бога се 

основава не на Закона на Мойсей, а на милостта на Христос. 

1. Прочетете Римляни 1:1-3, 16,17. 

Коя е основната тема на Римляни? 

 Коя е добрата вест на Христос? 

Какво разкрива тя? 

2. Прочетете Римляни 3:9-18. Човекът е грешен и животът му е отделен от Бога. 

Запишете петте характеристики на грешния човек, изброени в 

следващите стихове: 

Стих 9 

Стих 10 

Стих 11 
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Стих 17 

Стих 18 

Каква праведност може човек да предложи на Бога? 

 

3. Прочетете Римляни 3:21-28 и 5:1-5 

Какво ви показва Бог? (3:25,26) 

 

Как тогава бивате оправдани? (1:17; 3:28; 5:1) 

 

 

4. Какъв трябва да е вашият духовен източник, след като сте оправдани чрез вяра? 

(5:5) 

 

5. Какво трябва да е вашето духовно служение, след като сте оправдани чрез вяра? 

6. Избройте пет начина, по които това жертване ще промени всекидневието ви? 

(12:6-13:10) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

В коя област от живота ви трябва да работите най-усърдно? 

 

I Коринтяни 

Павел пише това писмо три години, след като е напуснал Коринт. Църквата в Коринт 

изпраща в Ефес група водачи, за да потърсят съвет от Павел по някои сериозни 

проблеми, възникнали в църквата. 

1. Прочетете 1 Коринтяни 1:17-31. Павел ясно подчертава, че Бог е по-мъдър 

от хората и избира глупавите неща на света, за да посрами силните. 
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По какъв начин Бог е определил хората да чуват и да повярват? 

Кого избира за целта си? 

 

Какво става, когато се хвалите с това, което правите за Бог? 

 

 

2. Прочетете 1 Коринтяни 9:22-24. 

 

Със свои думи посочете едно безспорно доказателство, че Павел изоставя 

всичко, което има, за да следва Христос (стих 22). 

 

На какво той оприличава задачата си? 

 

Защо сравнението е подходящо? 

 

От какво сте се отказали, за да достигнете някого с благата вест? 

 

 

3. Прочетете 1 Коринтяни 13. Поставете своето име на мястото на “любов” в 

стихове 4-8 

 

 

2 Коринтяни 

Скоро след като написва 1 Коринтяни, по пътя за Коринт Павел среща Тит. Тит му 

съобщава, че посланието на Павел е допринесло за подобряване на положението, но все 

още има някои неверни хора, както и проблеми с християни, поставящи Закона пред 

нуждите на другите. 

 Павел е физически слаб, натъжен и болен. Духовният му товар е тежък: първо, 

поддържането на църквите; второ, притесненията му със законниците; и трето, 

болката от това, че някои от членовете на църквата не му вярват. 

1. Прочетете 2 Коринтяни 4:1-6. Обърнете внимание на прецизния начин, по който 

Павел си служи с Божието Слово. 

Опишете как Павел разпространява Христовото благовестие. (стих 2) 

 

Защо Бог огрява сърцата ни? (стих 6) 

2. От какво се страхува Павел и за какво всички ние трябва добре да внимаваме? (2 

Коринтяни 11:3) 
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3. Прочетете 2 Коринтяни 12:1-10. Павел се моли да бъде освободен от своя “трън в 

плътта” (физическа слабост). Какъв е Божият отговор на молитвата му? (стих 9) 

Какво е отношението на Павел към крайния резултат? 

Каква поука можете да извлечете от неговия опит? (12:10) 

 

 

Галатяни 

Известно време, след като Павел напуска Галатия, някои юдейски учители започват да 

настояват, че езичниците не могат да бъдат християни, ако не спазват Мойсеевия 

закон. Целта на това послание е да защити благовестието на благодатта, получено от 

Павел чрез откровение от Христос. 

1. Павел разкрива, че благовестието не идва от хора - не го е приел от хора, нито го 

е научил от хора. Какъв е неговият истински произход? (Галатяни 1:12) 

2. Какви са взаимоотношенията на Павел с Христос? (Галатяни 2:20) 

Как се отразява това на всекидневния му живот? 

3. Прочетете Галатяни 5:16-21. В този пасаж Павел изброява делата на плътта. 

Като християни как трябва да избягваме да свършим делата на плътта? 

  

Урок 6: Практическо приложение 
 

 
❶ Какъв ще бъде резултатът в живота ви, ако живеете според  
Галатяни 5:22,23? Посочете конкретни качества. 
 
 
❷ Кое дело на плътта е най-наложително да предадете под  
властта на Светия Дух? 
Отделете време и го направете още сега. 

 
 
❸ Кои от плодовете на Духа Бог се опитва да изгради в живота ви? 
 
Как? 
 
❹ Коя черта на Павел желаете да притежавате в живота и служението си? 
 
Как ще я изградите? 
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Урок 7: Послания от затвора, Солунци, Пасторски послания 
 

Цел: Да изследваме характера на апостол Павел. 

Прочетете: Ефесяни 

Научете наизуст: Колосяни 2:6,7.  

 

Ефесяни, Филипяни, Колосяни и Филимон са 

наречени “Посланията от затвора”, защото Павел ги пише 

по време на първия си престой в затвора, записани в 

Деяния 28. 

Павел пише Ефесяни, за да насърчи вярата на 

християните в Ефес. В това послание той обяснява 

естеството и предназначението на Църквата, която е 

Христовото тяло. 

В посланието си до Филипяните Павел подчертава, че 

истинската радост идва единствено от Исус Христос. Той пише за смирението, 

саможертвата, единството и християнския живот. 

В Колосяни Павел представя Христос като Бог в плът, Господ на цялото творение 

и глава на Църквата. Освен това Павел се спира и на проблема за лъжеучителите, които 

прокарват законничеството. 

В посланието си до Филимон Павел го съветва да прости на своя слуга Онисим, 

който вероятно ограбва и избягва от господаря си. Чрез това послание Павел призовава 

вярващите навсякъде да се отнасят към другите с християнска любов и братолюбие. 

В своите Послания до Солунците Павел уверява вярващите в Солун, че Христос 

ще се завърне и поправя погрешните им разбирания за възкресението и времето на 

второто идване на  Христос. Двете писма наблягат на дързостта по време на гонение и 

на готовността за идването на Христос. 

Още от времето на първото си пътуване Павел постоянно има помощници. 

Пасторските послания - 1 и 2 Тимотей и Тит – са написани до тези, които помагат в 

укрепването на основаните от Павел църкви. 

Тимотей е млад водач, старейшина в църквата в Ефес. Първото Павлово 

послание до Тимотей е наръчник по църковно управление и дисциплина. Във второто 

си послание апостолът насърчава Тимотей да бъде смел, когато среща съпротива и 

гонение, и да постоянства в истинското учение, вярност и издръжливост. 
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Тит, покръстен грък, представя Павел пред църквите на остров Крит. 

Посланието на Павел до Тит дава указания как Тит да организира и наглежда тези 

църкви. 

Урок 7: Изучаване на Библията 
Послания от затвора 

Ефесяни. Целта на това послание е  да покаже на езичниците, че те участват наравно с 

евреите при получаването на благословенията на спасението (вижте Ефесяни 2:8-22; 

3:6). 

1. В миналото какви са били възможностите на езичниците да получат 
благословенията на спасението? (2:11,12)  

2. Кое събитие прави  благословенията на спасението достъпни за всички?  

 
3. От молитвата на Павел в Ефесяни 3:14-19 избройте благословенията на 

спасението, на които днес се радват всички християни. 

4. Какво е насърчението, което извличате от този пасаж? 

Филипяни. Павел пише посланието си до основаната от него църква (Деяния 16), за да й 

благодари за парите, изпратени за него в затвора. Освен това той се опитва да 

преодолее разединението между две жени - Еводия и Синтихия (Филипяни 4:2). Когато 

това разединение се преодолее, църквата може да стои здраво и в единство, като 

проповядва благовестието, без да се страхува от хората около нея (1:27-28). 

1. Прочетете Филипяни 1:12-30. Какво прави Павел в Рим, което насърчава 

филипяните да говорят смело за благовестието? (1:13,14) 

 

 

 

2. Как отношението на Павел към бъдещето спомага за насърчение на филипяните 

да устояват Христос без страх? (1:18-26) 

 

 

3. Коя е основната причина Павел да се радва на дара, изпратен от филипяните? 

Коринтяни  (4:10-19). 

 

Отделете време и благодарете на Бога за даровете (духовни и материални), 

които сте получили от други християни през тази седмица. 
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Колосяни. Павел никога не стига до църквата в Колос, но новините за ширещите 

се в нея лъжеучения стигат до него в Рим. И тъй като е апостол на всички 

езичници, той чувства необходимостта да пише и да предупреди църквата. 

 Лъжеучението твърди, че Христос не е единственият посредник между 

Бога и хората, а че съществуват и ангелски същества, при които човек трябва да 

отиде, за да познае Бога. Ето защо основната теза на Павел в това послание е 

божествеността и все достатъчността на Исус Христос. 

1. Избройте поне три неща, казани за Исус Христос от Павел, които показват, 

че не е нужно да се търси допълнителен път към Бога (Колосяни 1:12-22). 

1) 

 

2) 

 

3) 

2. След като Христос е вседостатъчен, какво трябва да прави християнинът? 

(2:6,7) 

3. Какъв ще бъде практическият резултат в живота на християнина, ако той 

се подчинява на господството и уникалността на Христос? (3:1-11) 

4. Какви доказателства за покорност имате в своя живот? 

5. Къде се нуждаете от подобрения? 

 

Филимон. В затвора в Рим Павел довежда при Господа Онисим, избягал роб. Той 

открива, че господар на този роб е Филимон, негов личен приятел, живеещ в Колос. В 

онези дни наказанието за избягал роб е или смърт, или жесток побой. Павел пише на 

Филимон и го моли да прости на Онисим стореното и да го приеме като християнин и 

брат. 

 Това послание изпъква като ярък пример за дълбоката положителна промяна, 

която Христос прави във всички човешки взаимоотношения. 

1. Представете със свои думи поне три аргумента, използвани от Павел, за да убеди 

Филимон да приеме Онисим с любов. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

2. Познавате ли човек, който да се нуждае от подобен вид прошка? 
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Послания до Солунците 

Първите послания, които Павел пише, са тези до основаната от него църква в Солун, 

Македония. Те са написани в Коринт (Деяния 18:1-18), скоро след като Павел си тръгва 

от Солун. 

1 Солунци Поради гонение Павел трябва да напусне Солун много бързо (Деяния 17:10). 

Враговете на благовестието там се опитват да повлияят на новоспечелените 

християни, като обвиняват Павел, че е приятел само за добрите времена, а ги изоставя 

в трудностите. За да отговори на тези обвинения, Павел пише 1 Солунци. 

1. Как обръщението на солунците се отразява на християните от околните области? 

(1:7-10) 

2. Животът на хората, към които Павел се обръща, е променен. Това доказва ли, че 

тези, които са им проповядвали благовестието, са Божии хора? (1:5,6) 

3. Посочете две причини, поради които служението на Павел в Солун не му 

позволява да бъде неискрен. (2:1-10) 

1) 

 

2) 

 

4. Помислете за някого, който притежава някои от качествата на Павел. Как можете 

да се поучите от примера на този човек? 

 

2 Солунци. След получаването на първото Павлово послание сред солунците се 

пораждат някои въпроси във връзка с обстоятелствата около второто идване на 

Христос. Те са притеснени, задето несправедливо понасят страдания и преследване (2 

Солунци 1:3-12). Освен това някои започват да изоставят работата си, защото смятат, 

че Христос ще дойде всеки момент. 

1. Какво трябва да е отношението на християнина към гоненията?  

(2 Солунци 1:3-12) 

2. Какво трябва да е отношението му към работата? (3:6-15) 

3. Как можете да приложите това в живота си? 

 

Пасторски послания 

Тези послания са написани в периода между първия престой на Павел в затвора в Рим 

през 60-62 г. сл.Хр.(Деяния 28) и смъртта му като мъченик по времето на Нерон през 66 

г. сл.Хр. Той пише 1 и 2 Тимотей, за да помогне на Тимотей в работата му с Ефеската 

църква. Посланието до Тит е написано до неговия съратник на остров Крит. 
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 1Тимотей. Прочетете 1 Тимотей 6. 

1. Кои две неща са необходими, за да сме доволни от живота? (1 Тимотей 6:6-8) 

1) 

 

2) 

2. В каква голяма опасност ще попаднат онези, които търсят богатство? (стихове 9-

12) 

 

3. Какво отношение трябва да имат богатите християни към парите? (стихове 17-

19) 

 

4. Как ви изкушават парите? 

 

5. Кой стих ще ви помогне при устояването на това грешно желание? 

 

2 Тимотей. Павел пише 2 Тимотей точно преди мъченическата си смърт. Това са 

неговите последни думи до Тимотей. 

1. Какви са последните заръки, които Павел дава на Тимотей? (4:1-5) 

2. Кои са двете средства, които ще помогнат на Тимотей да остане верен на 

призванието си, след като Павел си отиде? (3:10,11,14-17) 

1) 

2) 

3. Избройте няколко начина, чрез които Библията ви е помогнала да останете 

верни. 

 

Тит. Павел пише това послание след първия си престой в затвора в Рим, за да насърчи 

Тит и да укрепи способността му да служи под натиска на съпротивата. Павел 

наставлява Тит да съветва хората да бъдат “непоклатими във вярата” и да държат 

“здравото учение”. 

1. Кои са някои от нещата, за които християнинът трябва да внимава, живеейки в 

невярващия свят? (Тит 3:1,2) 

2. Как може да приложите стихове 1 и 2 за дадена ситуация от живота ви? 

3. Каква причина посочва Павел за това християните да живеят по този начин? 

(3:3-7) 
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Урок 7: Практическо приложение 
 

 
❶ Назовете две неща, които сте научили от характера на Павел в този урок 
 
1) 
2) 
 
 
❷ Как би ви посъветвал Павел да подходжате към живота според  
Филипяни 3:1 и 4:4? 
 
   Това винаги ли е възможно? 
 
   Как? 
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Урок 8: Съборни послания 
 

Цел: Да разберем как се разпространява и формулира благовестието. 

Прочетете: Яков. 

Научете наизуст: Евреи 1:1,2 

Меко казано, терминът “съборни” е неточно наименование за характеризиране 

на тези осем послания от Новия завет. Той е избран, защото за разлика от повечето 

Павлови послания, писани до конкретни църкви, получателите на тези осем послания 

са или църкви от някой обширен район, или християните като цяло (изключение 

правят Евреи и 2 и 3 Йоан). 

Освен това, с изключение на Евреите, тези послания носят името на своя автор. 

Урок 8: Изучаване на Библията 
Евреи 

Ранната църква е нарекла тази книга “Евреи”, защото първоначално тя е адресирана до 

евреи-християни. Скоро след обръщението си чрез проповядването на приближени 

ученици на Исус (2:3), те стават християни за пример и помагат за посрещането на 

нуждите на други християни (6:10). Те с радост приемат загубата на собствените си 

притежания ис а преследвани заради Христовото име (10:32-34). 

 По времето, когато е писано посланието, техните 

първи учители и водачи вече са починали (13:7). И те от 

вярата в Христос се плъзгат обратно към юдаизма, в който 

са вярвали преди (13:13,14). Авторът на Евреи увещава 

читателите си да останат верни на Христос, дори ако цената 

за това е проливането на собствената им кръв (12:3,4). 

 Несъмнено този автор е изтъкнат водач в ранната 

християнска църква, макар неговата личност да не е 

установена. Мнозина вярват, че посланието е написано от 

апостол Павел, но това не може да се потвърди със 

сигурност. 

 

1. Кои четири неща трябва да прави християнинът според Евреи 10:22-25? 

1) 

2) 
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3) 

4) 

2. Обобщете със свои думи двата довода, използвани от автора за подкрепа на тези 

заповеди. 

10:26-31 

10:32-34 

3. От какво отношение се нуждаят първите читатели на Посланието, за да останат 

верни на Христос по време на гонения? (10:35-39) 

 

4. Как старозаветните вярващи постигат това? (11:1-40) 

5. В светлината на живота на старозаветните вярващи, какво трябва да правите 

вие? (12:1-3) 

 

Яков 

Счита се, че авторът на това послание е по-малкият брат на Исус. Въпреки че не се 

нарежда сред дванайсетте апостоли, Яков става изтъкнат водач в ранната църква в 

Ерусалим (Деяния 15:13, Галатяни 1:19; 2:9). Понеже името “Яков” е често срещано в 

онези дни, се смята, че само този Яков, който е известна фигура в ранната църква може 

да съобщи името на читателите на Посланието, без да дава повече подробности за себе 

си (Яков 1:1) 

 Яков пише това послание, за да напомни на християните за качествата на 

сърцето и живота, които отличават истинското християнско служение от 

безжизнената традиция. За тази цел той изяснява как християнинът може да намери 

радост в Христос, дори когато страда за Него. 

 

1. Защо християнинът трябва да приема изпитанията като причина за голяма 

радост? (Яков 1:2-4,12) 

 

2. Как християнинът получава нужните му средства, за да устоява в Христос, 

когато претърпява големи страдания? (1:5-8) 

 

3. Кои две неща християнинът трябва винаги да помни, когато е изкушаван да 

греши?  
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1:13-16 

1:17,18 

4. Какво трябва да прави християнинът, освен само да слуша какво Бог казва чрез 

Словото Си? (1:21-25) 

Какво трябва да правим, вместо единствено да говорим за това, че сме 

християни? (1:26,27) 

5. Прочетете глава 5. Избройте няколко заповеди, които ще последвате през 

следващата седмица. 

 

Петър 

1 Петър. Петър се обръща как множество църкви, разпръснати из Мала Азия (днешна 

Турция). Но също както Яков, с посланието си Петър цели да укрепи християните, за да 

могат те да са твърди в ужасните гонения от страна на Римската империя. Той започва 

с отбелязване на чудесата на спасението, което читателите му притежават (1:3-12). 

След това дава определени нареждания, при спазването на които човек може да 

осъзнае чудесата на това спасение. 

1. Избройте петте заповеди, които Петър дава в 1:13-2:3; 

1:13 

1:14-16 

1:17-21 

1:22-25 

2:1-3 

 

2. Как отношението на човека, който изпълнява тези заповеди, се различава от 

отношението на онези, които не вярва и не следва Христос? (1 Петър 2:4-10) 

3. Как по принцип християнинът свидетелства с живота си на хората около себе 

си? (1 Петър 2:11,12) 

Как християнинът може да прославя Христос по отношение на 

управляващите? (1 Петър 2:13-17) 

Как християнинът може да прославя Христос във взаимоотношенията с 

работодателите си? (1 Петър 2:18-25) 
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Как една християнка може най-добре да свидетелства за христос на 

невярващия си съпруг? (1 Петър 3:1-6) 

А съпругът християнин? (1 Петър 3:7) 

2 Петър. Както 2 Тимотей съдържа последните думи на Павел преди да умре като 

мъченик, така и 2 Петър представлява последното послание на Петър преди 

мъченическата му смърт (1:14; виж също Йоан 21:19). Това послание продължава 

темата на 1 Петър. Страданията, в които попадат читателите на първото му послание, 

продължават неотслабващо и целта на Петър е да ги насърчи да издържат смело 

докрай. 

1. От кои два източника читателите черпят информация за Божията благодат? 

1:12-18 

1:19-21 

2. Винаги обаче съществуват хора, чиито учения възпират Божиите хора от 

истината. Назовете три начина за разпознаване на лъжепророци. (2:1-22) 

1) 

2) 

3) 

3. Кое велико събитие трябва да определя поведението на християните сега? (3:10-

14) 

Как обещанието за завръщането на Христос ви помага да живеете днес? 

Йоан 

1 Йоан. В по-късен период от живота си апостол Йоан се установява да живее в Ефес 

сред християните, повярвали в Христос чрез служението на Павел. 

По време на неговия престой там се разпространява едно лъжеучение. 
Според него Бог всъщност не се въплъщава в Исус Христос и следователно 
животът в святост не е съществен за християните. 

 Първото послание на Йоан е написано, за да обори тази ерес. То обаче е не само 
опровержение, а и един от най-красивите и вдъхновяващи документи на Новия завет. 

 Основният стих е 1 Йоан 5:13: “Твоа ви писах на вас, които вярвате в името на 
Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” 
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1. Опитайте се да откриете поне пет условия на уверението за вечен живот в текста 
до 5:13. 

3:6 

4:7 

 

2 Йоан. Не е ясно дали получателят на това кратко послание е отделен човек или 
изразът “избраната госпожа” е образ на църква, чиито членове са нейните “деца” (стих 
1). 

1. Обобщете със свои думи отговорността на заръката, с която Йоан натоварва 
църквата. 

2. Как по-добре можете да показвате любов към ходещите в истината? 

3 Йоан. Основните герои на посланието са Гай и Диотреф. Тъй като църковните водачи 
обикалят от град на град, за да основават нови църкви, не са зависими от 
гостоприемството на вярващите им събратя. Гай е един от онези, които приема 
водачите в дома си. Йоан пише това послание, за да благодари на Гай за 
гостоприемството и верността му и да го насърчи във вярата. 

1. Какъв пример трябва да продължи да следва Гай в бъдеще? (стихове 2-8) 

2. От кое качество на Диотреф трябва да се пази Гай? (стихове 9-11) 

3. Какво въздействие върху единството на църквата може да окаже отношение, 
подобно на това на Диотреф? 

 

Юда 

Мнозина изследователи на Библията вярват, че Юда е един от братята на Исус, който 
Го приема след края на земното Му служение. Той нарича себе си “брат Яковов” (стих 
1), а в стих 17 споменава, че не е един от апостолите. 

1. Каква е причината за написване на посланието? (стихове 3,4) 
2. Кои две неща иска Юда да запомнят читателите му? 

Стихове 5-16 

Стихове 17-19 

3. Каква е отговорността на християнина във връзка с многото съществуващи 
лъжеучители? (стихове 20-23) 

4. Благодарете на Бога за Неговите качества, разкрити в стихове 24 и 25. 
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Урок 8: Практическо приложение 
 

 

❶ От всяка книга определете по една основна истина, която е особено полезна за 

вас, и я запишете. 

 

Евреи 

 

Яков 

 

1 Петър 

 

2 Петър 

 

1 Йоан 

 

2 Йоан 

 

3 Йоан 

 

Юда 

    

 

❷ Разкажете как ще приложите всяка от тези истини в живота си 
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Урок 9: Откровението на Исус Христос 
 

Цел: Да разгледаме пророчествата и да се подготвим за идването на Христос 

Прочетете: Откровение 1-3; 19-22 

Научете наизуст: Откровение 21:4 

 

Последната книга на Новия завет предава откровението, което апостол Йоан 

получава на остров Патмос по време на заточението си за това, че е християнин (1:9 и 

сл.). Много от главите в тази книга са трудни за тълкуване. Някои от най-големите 

богослови в историята на Църквата считат себе си за неспособни да разяснят тези 

Писания. Например Жан Калвин, един от великите реформатори, пише коментари 

върху всички книги на Библията с изключение на Откровение. 

Макар значението на някои части от книгата да не е ясно от пръв поглед, имаме 

обещание, че тези, които четат (без непременно да разбират), ще са благословени (1:3). 

Въпреки неопределеното значение на някои 

части, има определени идеи, които изпъкват с 

подчертана яснота. Глави 1-3 описват появата на Исус 

пред Йоан и съдържат посланията, които трябва да се 

изпратят на седемте църкви в Мала Азия. Значенията 

на тези послания са доста ясни. Глави 4-18 са по-

трудни, но в по-голямата си част  глави 19-22, 

отнасящи се до събитията, чрез които Бог окончателно 

ще изкупи света, са ясни. Тези четири глави са 

изключително важни за завършване на Божия план за 

изкуплението, започнал в Битие. 

 

Урок 9: Изучаване на Библията 
Исус Христос 

1. Със свои думи опишете впечатлението си от Исус Христос според начина, по 

който Йоан Го описва в Откровение 1:9-20. 

2. Как този образ на Исус се различава от образа Му на Спасител? 
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Църквите 

1. Назовете седемте църкви, до които е заповядано на Йоан да пише, и 

посочете посланието, което той трябва да им предаде. (глави 2 и 3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

2. Кои от прочетените качества виждате във вашата църква? 

 

Последните събития 
1. Кои големи събития са описани в Откровение 19:1-21? 

2. Каква ще е съдбата на дявола в началото на хилядагодишното царство на 

Христос? (20:1-3) 

3. Каква ще е съдбата на дявола в края на хилядагодишното царство на Христос? 

(20:7-10) 

4. Каква ще е съдбата на невярващите? (20:11-15) 

5. Избройте три аспекта, в които вечната съдба на християните ще се различава от 

сегашния им живот (21:1-7); 

1) 

2) 

3) 
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Урок 9: Практическо приложение 

 

❶ Как можете да се подготвите духовно за идването на Христос и за събитията, 

които предстоят? 

 

      

❷ В таблицата долу са посочени някои от заповедите към църквите. Срещу всяка 

от тях запишете как можете да се подчините на заповедта в определена област 

от живота си. 

 

Заповеди към църквите Как ще се подчиня 

Ефес: Не забравяйте 
първата си любов 

 

Смирна: Бъдете верни в 
изпитания 

 

Пергам: Покайте се  

Тиатир: Дръжте Моите 
дела 

 

Сардис: Пазете чистотата 
си 

 

Лаодикия: Бъдете 
ревностни за Бога, а не 
хладни 

 

Филаделфия: Пазете 
Божието Слово 
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Урок 10: Преговор 
 

Прочетете отново: Йоан 15:1-8 

Преговорете научените наизуст стихове. 

 

Следващите въпроси ще ви помогнат да преговорите тази „Стъпка“. Ако е 

необходимо, прочетете отново някои от уроците. 

1. Кое от личността на Христос излиза на преден план в евангелието от Матей? 
2. По какво Марк се различава от Матей? 
3. Как Лука и Йоан представят Христос? 
4. Какво означава да даваме плод? (Сравнете Йоан 15:1-8; Псалм 92:12-15; Галатяни 

5:22,23; Филипяни 1:11) 
5. Какви промени настъпват в живота на Павел, след като става християнин 

 
 
6. Кои са трите резултата от оправдаването чрез вяра? (Римляни 5:1-2) 

 
1) 
 
2) 
 
3) 

7. Как по време на страдания християнинът може да бъде ефективен свидетел за 
Христос? (1 Петър 3:8-17) 
8. Запишете на друг лист книгите на Стария завет, като ги групирате. 
9. Напишете на друг лист разделите на Новия завет и избройте по групи книгите в 
тях. 

 
 

Урок 10: Практическо приложение 
 

 

❶ Изберете  една книга от Новия завет, която ви е най-интересна. Като 

използвате записаното по-долу ръководство “Как да изучаваме Библията”, 

през следващите няколко седмици изследвайте тази книга. 

 

❷ Докато я изучавате, отбелязвайте нещата, които Бог ви води да прилагате на 

практика в живота си. 
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Как да изучаваме Библията 
 

Дуайт Л. Мууди 

 Някой е казал, че изучаването на Библията включва четири действия: да 

признаеш, да се покориш, да съхраниш и да предадеш на друг. Първо, да признаеш 

нейната истина; второ, да се покориш на учението й; трето, да я съхраниш в паметта 

си; и четвърто, да я предадеш на други. Ако християнският живот е нещо добро за теб, 

сподели го с някого другиго. 

Когато изучавате Библията, използвайте тетрадка. Записвайте си отговорите на 

следните въпроси: 

1. За кои личности чета и какво научавам за тях? 

2. За кои места чета и какво научавам за тях? 

Ако не е споменато мястото, мога ли да го открия? 

Знам ли къде се намира на картата? 

3. Мога ли да разкажа по памет това, което току-що съм прочел? 

4. Има ли други паралелни послания или текстове, които да разясняват този 

пасаж? 

5. Прочетох ли нещо за Бог Отец? 

За Исус Христос? 

За Светия Дух? 

 Християнският живот е “нещо добро”, което можем да споделим с другите. 

6. Какво прочетох за себе си? 

За грешното естество на човека? 

За новото духовно естество? 

7. Има ли някоя заповед, която да спазвам? 

Или пример, който да следвам? 

Има ли обещание, което да изповядвам чрез вяра? 

Има ли обещание, което да ме ръководи? 

Има ли молитва, която мога да повторя? 

8. Кой е централният стих на главата или пасажа? 

Мога ли да го повторя по памет? 
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ДЕСЕТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ 

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на 

основите на християнската вяра.

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус 
Представя личността, земния живот, смъртта и 
възкресението на Исус Христос и служението 
Му в живота на вярващите. Обяснява Неговата 
сила да ни превърне в победоносни и 
плодоносни християни. 

СТЪПКА 1: Християнският живот 
Показва как да изпитаме преживяното от 
милиони християни по света – радостта от 
пълноценния, изобилен, целенасочен и 
плодоносен живот в Христос. 

СТЪПКА 2: Християнинът и 
изобилният живот 
Изследва християнския начин на живот – какво 
представлява и как се живее на практика. 
Разглежда проблемите, свързани с 
изкушенията, греха и духовната война. Посочва 
пътя към победата. 

СТЪПКА 3: Християнинът и Светият 
Дух 
Представя личността на Светия Дух, как да 
бъдем изпълвани с Духа и как да живеем в 
силата на Духа. Истините, които ще научите, ще 
разпалят духа ви. 

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 
Показва как общуваме с Бога и как получаваме 
отговор на молитвите си. Посочва истинското 
предназначение на молитвата и разкрива как 
Отец, Син и Святият Дух работят заедно, за да 
отговарят на молитвите ни. Ще откриете как 
ефективно да използвате мощта на молитвата. 

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията 
Представя Библията – как сме я получили, 
нейния авторитет и силата й да помага на 
вярващия. Предлага методи за ефективно 
изучаване на Библията. Показва как да 
изповядаме Божиите обещания към нас, 
вярващите. 

СТЪПКА 6: Християнинът и 
покорството 
Обяснява защо е важно да се покоряваме на Бога 
и как да живеем в Неговата благодат. Открийте 
тайната на чистотата в личния живот и 
източника на силата на християнина, както и 
защо няма нужда да се страхуваме от мнението 
на другите за нас. 
СТЪПКА 7: Християнинът и 
свидетелстването 

Показва как да свидетелстваме ефективно в 
силата на Светия Дух и как да разбираме кога 
Той ни води да благовестваме. Включва 
разпечатка на „Четирите духовни принципа“ и 
обяснява как да благовестваме с помощта на 
тази книжка. Следвайте изпитаните подходи в 
тази стъпка и ще започнете уверено да 
представяте благата вест за Христос. 

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 
Предлага здрави библейски принципи, касаещи 
даването, които ще ви помогнат да изпитате 
обещаните от Бога благословения. Открийте 
Божия план за финансовата страна в живота ви, 
как да се отървете от притесненията си за 
парите и как да се уповавате на Бога за 
паричните си нужди. 

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария 
Завет 

Представя кратък преглед на Стария 
Завет, като разглежда ключови събития, 
концепции и герои. Показва как Бог е подготвил 
пътя за Исус Христос и за изкуплението на 
всички, които Го приемат като Спасител и 
Господ. Разкрива Божия модел за обещания и 
благословения и изследва истинската 
значимост на Божията благодат и прошка. 

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия 
Завет 
Преглед на всички книги от Новия Завет, 
съдържащ кратко изследване на концепциите, 
заложени в тях. Разкрива същността на 
благовестието и очертава бурните събития 
около зараждането на християнската църква. 

Ръководство за водещия 
Полезно помагало дори за напълно начинаещия, 
плах и притеснителен човек, когото са 
помолили да води групата при изучаването на 
основите на християнския живот. Край на 
неловкото търсене на отговори. Ръководството 
съдържа въпроси и отговори от Ръководствата 
за изучаване на десетте основни стъпки. 

Наръчник по християнска зрялост 
Комбинира единадесетте книжки от серията в 
едно практично и лесно за употреба издание. 
Отлично както за самостоятелно, така и за 
групово изучаване.
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За автора 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интернешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от населението 

на света. Кемпъс Крусейд включва повече от 113 000 щатни и почасови служители и 

обучени доброволци, с чиято помощ десетки милиони хора са чули за Исус Христос. Те 

обучават милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със сила 

живот за Божия слава. 

След дипломирането си, в периода от 1946 до 1951 г. доктор Брайт продължава 

своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на много национални 

и международни награди, включително и на пет почетни доктората. Автор е на много 

книги и публикации, с които помага за изпълнението на Великото поръчение. 

Усилията му са съсредоточени главно върху международния проект „Нов живот 2000“. 

Целта му е до 2000 г. над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус 

Христос и да бъде изпълнено Великото поръчение. 
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