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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 му 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 
 

Моята скъпа приятелка д-р Хенриета Миърс е от хората, оказали най-силно 

влияние върху живота ми.  С нейна помощ аз и съпругата ми Вонет приехме Исус 

Христос. Аз й се възхищавах искрено и тя много ми липсва, откакто отиде на небето при 

Господа. 

Доктор Миърс хранеше дълбоко страхопочитание и уважение към Божието свято 

Слово. Тя живя според Словото и написа книгата “За какво става дума в Библията”, от 

която бяха продадени над три милиона екземпляра. Тя описва Библията така: 

Библията е една книга, една история, един разказ за Него. Зад 10 000 събития стои 

Бог, строителят на историята, творецът на времената. Вечността е преди началото 

и след края, а по средата е времето: Битие - началото на всичко, Откровение - краят му, 

а помежду им - Божието дело. Каквото и да изследваме до най-малката подробност, ще 

открием една велика цел, преминаваща от век във век: вечния замисъл на всемогъщия Бог 

за изкупуването на един грешен и разпадащ се свят. 

За да опознаем по-добре Бога, намеренията, които Той таи за нас, и нашия 

Спасител, ние трябва всеки ден да четем и размишляваме над Библията, както и да 

прилагаме истините й към начина си на живот. На нея трябва да основаваме мисленето 

и поведението си. Но не можем да наблягаме на една част от Божието Слово и да 

пренебрегваме други части. Д-р Миърс пише: 

Библията е едно цяло; не можем да я възприемаме като отделни текстове и да 

очакваме да се докоснем до великолепието на божественото откровение. Трябва да я 

разглеждаме цялостно. Бог се е постарал постепенно и напълно да ни разкрие 

откровението Си и ние също трябва да се постараем да го прочетем от начало до край. 

Не се заблуждавайте, че четенето на откъслечни пасажи може да компенсира 

задълбоченото и последователно разглеждане на самата Библия. Ние трябва да се 

обърнем отново към Книгата и тогава не бихме си помислили за откъслечно четене. 

Отношението ни към Божието Слово е от огромно значение. Прочут актьор 

присъствал на празненство една вечер, когато някакъв духовник го замолил да 

изрецитира Псалм 23. Актьорът, известен с красноречието си на сцената и екрана, 

склонил, но при едно условие: духовникът - човек, минал 80-те, служил на Бога вярно и 

смирено в продължение на повече от половин век, също да издекламира псалма. 

Свещеникът се съгласил и актьорът започнал рецитала си. Словата се изливали 

от устата му като вълшебна музика и всички били запленени от великолепното 

изпълнение. Когато свършил, публиката дълго ръкопляскала. 
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Тогава се изправил свещеникът. Той не притежавал красноречие, нито бил 

особено надарен оратор. Но когато започнал да рецитира Псалм 23, публиката притаила 

дъх и сълзи започнали да се стичат по бузите на хората. Когато свършил, никой не 

ръкопляскал. Пълна тишина. 

Актьорът се изправил на крака и казал: „Аз докоснах ушите ви, но този Божи човек 

докосна сърцата ви.“ 

Мисля, че всички ние се възхищаваме на подобни хора - изпълнени с такава любов 

към Бога, че Библията е станала тяхна духовна същност. Може би си казвате: „Дори не 

мога да си се представя в такива дълбоки взаимоотношения с Бога. Като че ли нещо не 

ми достига.“ 

Желаете ли да бъдете Божи човек? Можете да станете такъв, ако превърнете 

четенето и изучаването на Божието Слово в свой приоритет. Колкото повече време 

прекарвате в четене на Словото Му и колкото по-неотклонно се покорявате на 

повеленията Му, толкова по-неотклонно се покорявате на повеленията Му, толкова по-

бързо ще израствате като християни.  

Християнин съм вече над петдесет години, но имам още много да уча. Все още не 

съм съвършен! И не очаквам да стана такъв в този живот. Но колкото повече време 

отделям, за да изучавам Божието Слово и да следвам напътствията Му, толкова повече 

започвам да приличам на Христос - Сина Му. 

Дори ако четете Библията само по няколко минути на ден, животът ви ще се 

промени. След като сте чели Библията ежедневно в продължение на няколко месеца, ще 

бъдете удивени от всичко, което Бог е направил в живота ви. 

Много хора, които са християни от години, престават да четат Библията и преди 

да разберат какво става, Бог вече им изглежда далечен. Може би и с вас е така. Или може 

би сте повярвали наскоро и още не сте положили необходимите усилия да четете 

Божието Слово редовно. 

Позволете ми да ви подтикна днес да направите нещо, което може да промени 

живота ви. Вземете Библията си. После дайте следното обещание на Бога: да прекарвате 

поне пет минути всеки ден в четене на Словото Му. Опознайте Бога от Библията, твореца 

на вселената - нашия личен Господ, който ни обича. 

Можете да прочетете целия Нов Завет за приблизително двадесет и пет часа. 

Можете да си поставите за цел да го прочетете през следващите трийсет дена. 

Развълнуван от спасението си, един мой приятел прочете Новия Завет от Матей до 

Откровение за два дена. Помолете Господ да ви води при определяне на времето, което 

ще отделяте всеки ден, за да четете Словото Му. 
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Предлагам ви да започнете с евангелието от Йоан. Може вече да сте го чели 

няколко пъти, но когато сърцето ви жадува за Бога и имате желание да се учите, ще 

откриете нови неща и предизвикателства. 

Подготвил съм тези уроци върху Божието Слово, понеже искам да ви помогна да 

се приближите към нашия Господ и да станете плодоносни свидетели за Него. Каква 

огромна привилегия имаме да общуваме с всемогъщия Бог-Творец, нашия добър Отец! 

Точно в този момент Той чака, за да ви говори. 

Бог да ви благослови в изучаването на принципите, представени в тази “Стъпка”. 

Ако седите в нозете Му и се покорявате на това, което Той казва чрез живото Си 

вдъхновено Слово, животът ви ще бъде променен завинаги. 

 

Каква е целта на това изучаване 
 

Библията е безспорно  най-продаваната книга на всички времена. Всяка друга 

книга остава далеч след нея по брой отпечатани и разпространени копия. Много Библии 

се предават от поколение на поколение. 

Божието свято, вдъхновено Слово е преведено на много различни езици и 

наречия, отколкото за което и да е друго произведение в човешката история.   

Но нека не се залъгваме. Красивите книги с кожени подвързии, които украсяват 

декоративните масички, полиците и нощните шкафчета в американските домове рядко 

напускат тези места - с изключение на символичните посещения на църквата в неделя 

сутрин. 

Много добронамерени вярващи пренебрегват Божието Слово, понеже не знаят 

как да го изучават и как неотклонно да следват истините му.  В тази “Стъпка” ще ви 

запозная с някои ключови принципи за ползотворното изучаване на Божието Слово и 

превръщането му в удовлетворяващо духовно приключение.  

Това изучаване ще ви помогне по три начина: 

Ще се научите да разчитате на силата на Божието Слово, за да живеете като 

християни.  

Първо, ще откриете защо Библията е Божието уникално, вдъхновено Слово, 

отправено към човека.  Ще се запознаете с централната личност в Библията. Ще 

изследвате достоверността на Писанието и ще започнете все по-уверено да се 

доверявате на казаното от Него относно личните ви проблеми. 
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Второ, Библията ще се превърне в жива книга за вас. Ще се убедите в силата 

на Божието Слово и ще се научите да разчитате на него, за да живеете като християни. 

Библията е изпълнена със скъпоценни обещания, които вярващите могат да 

изповядват. Тези истини ще променят живота ви и ще ви превърнат в жизнерадостни и 

плодоносни християни, които придобиват все повече свръхестествена мъдрост и 

духовна проницателност. 

Трето, ще се научите да градите в себе си добрия навик  да изучавате 

Библията редовно и системно. Тези уроци ще ви помогнат да добиете правилно 

отношение към изучаването на Библията. Ще се запознаете и с няколко метода за 

изучаване на Божието Слово, които ще променят коренно разбирането ви за Библията. 

 

Основи на вярата  

Стъпка 5: „Християнинът и Библията“ е част от „Десет основни стъпки към 

християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и 

предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте 

години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е 

ползвана от стотици хиляди хора. 

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 5“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“.  

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. 

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 5“, да разсъждавате трезво и 

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

живота си върху Словото!“.  Тя ще ви даде ясна представа как да изучавате Божието 

Слово ползотворно и как да се ползвате от силата му в ежедневието и служението си.  

Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате 

уроците. 

Тази „Стъпка“ съдържа седем 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.  

Когато заживеете според разглежданите тук принципи, ще придобиете по-голяма  

увереност в авторитета и силата на Божието свято Слово. 

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

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

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

присъствие (Йоан 14:21). 

Как да градим живота си върху Словото 
 

“Библията е арсенал от небесни оръжия, извор на неизчерпаемо богатство”. 

Случвало ли ви се е някога да си мислите, че знаете пътя и въпреки това да се 

изгубите? Може би сте били в непознат район и сте завили в погрешна посока. Вече е 

късно, слънцето е залязло отдавна. В тъмнината всичко ви изглежда различно. Лутайки 

се надолу-нагоре по улицата в търсене на адреса, вие посягате към жабката, за да 

вземете картата, но откривате, че сте я забравили у дома. Как ви се иска да не бяхте 

толкова сигурни, че знаете пътя?  

Ние считаме много от нещата в живота за даденост. Не осъзнаваме например, че 

благословени със здраве, докато не се сблъскаме сериозно с болестите. Очите ни рядко 

виждат колко близки са ни обичаните от нас хора, докато не ги загубим. И повечето от 

нас не осъзнават невероятната привилегия да притежават Библия - книга, която не 

просто съдържа Божието Слово, а всъщност е Божието свято, вдъхновено Слово. 

Това, че имаме Библия, е голяма привилегия, която повечето от нас считат за 

даденост. Много правителства са открито против нея или забраняват на населението да 

чете силните истини от Божието Слово. Представители на властта са затваряли 

печатници, печатащи Библии в страната. Слава на Бога, че в много части на света това 

вече не е така и за пръв път от десетилетия насам там Божието Слово се посреща 

открито и сърдечно. 

Друго благословение е факта, че имаме Библията на собствения си език. 

Разполагаме с редица английски преводи на Библията. Но в стотици краища на света 

Божието Слово все още не е преведено на местния език или наречие. Милиони хора 

живеят в духовна тъмнина и невежество, тъй като не познават Словото. 

Трето благословение е това, че всеки от нас има финансовата възможност да си 

купи собствена Библия. Мнозина имат по няколко. Хиляди хора по света обаче не могат 

да си позволят този лукс. Служителите ни в Централна Азия например често работят с 

ентусиазирани, посветени християни, които черпят знанията си за Христос единствено 

от филма “Исус”, двучасова кинопродукция, представяща живота на Христос според 

евангелието от Лука. Освен това чудесно средство за евангелизиране те не притежават 

друг духовен материал. На някои места цели села трябва да използват една-единствена 

Библия, а някъде нямат дори и толкова. 

Това, което Бог ни разкрива чрез Словото Си, е още едно благоволение. Понеже 

Библията е Божието откровение за Него Самия, адресирано до човека, ние знаем, че 



12 
 

Христос е Бог, че идва на земята, за да умре за греховете ни, че е възкръснал от мъртвите 

и че сега живее във всеки вярващ. Притежаваме знание за личността и служението на 

Светия Дух, който ни дава сила да живеем свято и ефективно да свидетелстваме за 

Господ Исус. Благодарение на Божието Слово знаем как да се молим, да изповядваме 

греховете си и с вяра в нашия Господ да приемаме Божията любов и прошка. 

Каквото и да кажа за стойността на Божието Слово в ежедневието ни, то няма да 

бъде преувеличено. Шотландският пастор и писател Томас Кутри казва: 

Библията е арсенал от небесни оръжия, лаборатория за безпогрешни лекове, извор 

на неизчерпаемо богатство. Тя е пътеводител за всеки път, карта за всяко море, 

лекарство за всяка болка и балсам за всяка рана. Да бъдем лишени от Библията е все едно 

небето да изгуби слънцето си. 

Големият евангелизатор Д. Л. Мууди споделя: 

Молих се за вяра и си мислех, че някой ден тя ще дойде и ще ме удари като гръм от 

ясно небе. Но вярата сякаш все не идваше. Един ден прочетох следното в 10 глава на 

Римляни: “Вярата идва от слушането, а слушането - от Божието Слово.” Затворих 

Библията и се помолих за вяра. След това я отворих и започнах да я изучавам. Оттогава  

вярата ми не е спирала да расте. 

Джордж Мюлер, друг велик човек на вярата, изразява любовта си към Божието 

Слово с думите: 

Силата на духовния ни живот ще бъде абсолютно съразмерна с мястото, заемано 

от Библията в нашия живот и мисли… Чел съм Библията 100 пъти и винаги с 

нарастващо възхищение! Всеки път ми се струва като нова книга. Голямо е 

благословението от последователното, прилежно, ежедневно изучаване. Считам за 

изгубен всеки ден, в който не съм отделил достатъчно време за Божието Слово.  

Несъмнено сте чували за книгата “Бунтът на Баунти”. Капитан Блай по чудо 

оживява след бунта и се завръща в Англия, за да докладва за престъплението. Много от 

виновните моряци са заловени и обесени. Няколко от тях изчезват безследно. 

Двайсет години по-късно случката е забравена, докато един кораб не открива 

остров, неозначен на картата. Когато екипажът слиза на сушата, те не могат да повярват 

на очите си: никакви болести, никакви престъпления, никакви пиянства, само  благодат 

и хармония. Съвършена утопия. 

Екипажът е потресен, когато научава причината за поведението на 

островитяните. След  бунта осем от моряците от “Баунти” избягват на острова. 

Извършват много грабежи след населението и всички, с изключение на Александър 

Смит, умират. 
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В отчаянието си той претърсва вещите на другите с надеждата да намери още 

уиски, но вместо това намира Библия. Прочита я, повярва й и става християнин. Споделя 

благата вест за Христос с цялото население на острова и те заедно с него приемат 

Божието Слово и започват да го следват.  

Божието Слово има влияние не само върху човешкото поведение - то променя 

живота на хората. Трябва да изучаваме Божието Слово внимателно и да го тълкуваме 

правилно, за да можем не само да държим истините му, но и неговите истини да държат 

нас. 

Случвало ли ви се е някога да не разбирате напълно нещо, прочетено в Библията? 

Чудили ли сте се какво да кажете, когато някой ви попита за правилното тълкуване на 

пасаж от Библията? 

Понякога хората, изучаващи Библията, не са сигурни как да тълкуват Писанието. 

Но искам да ви уверя, че съществуват сигурни начини за определяне на смисъла на 

Божието Слово. 

Като Божии деца ние имаме Светия Дух, който да ни упътва във всяка истина, 

докато разучаваме Писанията. Всеки път, преди да започнете изучаването на Библията, 

молете Светия Дух да ви води. Разглеждайте стиховете, които четете, на фона на 

историческата обстановка. Запознайте се с културата на времето. Задавайте следните 

въпроси: До кого е адресиран текстът? Само конкретния исторически период ли касае 

пасажът или се отнася и за мен днес? 

Тълкувайте книгите, главите или стиховете в светлината на първоначалното им 

значение. Определяйте смисъла на неясните думи или пасажи, като използвате 

помагала за изучаване на Библията - лексикон, конкорданс, Библейски речник или 

коментари. Можете да си набавите тези помагала, като ги закупите от местната 

християнска книжарница, или като ги вземете от библиотеката в църквата. 

Изследвайте текста в светлината на други пасажи от Писанието, които третират 

същия проблем. Библията не си противоречи. Ако искате да научите какво казва тя в 

доктрината за ада например; прочетете няколко пасажа, които говорят за ада. Грешка е 

да се  твори богословие, основано само на един-два стиха от Писанията. 

По време на изучаването задавайте си следните въпроси: 

- Кой или какво е основната тема на пасажа? 

- За кого или за какво се отнася пасажът? 

- Кой е ключовият стих? 

- Какво учи пасажът за Исус Христос? 

- Виждате ли личен грях, който трябва да изповядате и изоставите? 

- Частта от Писанието съдържа ли заповед, на която да се покорите? 

- Има ли обещание, което да изповядате чрез вяра? 
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Насърчавам ви да започнете да практикувате тези принципи на тълкуване, когато 

изучавате Божието Слово. Ще станете по-добри свидетели за нашия Господ тъй като ще 

можете правилно да тълкувате Божието Слово както на вярващи, така и на невярващи. 

Всеки път, когато започвам изучаването, моля Светия Дух, който е вдъхновил 

светите хора в миналото да запишат тези свещени истини, да ги направи реални за мен. 

Моля Светия Дух да ми помогне да разбера значението на всеки пасаж. След това 

прилагам тези истини в живота си. Изучавам Словото с готовност и жажда за истината. 

Подхождам към изучаването със смирено сърце. Когато се доверявам на Светия Дух да 

ме изпълни с очистващата сила на Словото Си, аз съм готов да се подчиня на всичките 

Му заповеди. 

Псалмистът пише: “В сърцето си опазих Твоето слово, за да не Ти съгрешавам” 

(Псалм 119:11). Нека ви насърча да започнете да трупате Божието Слово в сърцето си. 

Рано всяка сутрин или преди да си легнете вечер, прекарвайте време насаме с Бога и 

скъпоценното Му Слово. Отбелязвайте си стиховете в Библията, които ви правят 

особено впечатление, и ги учите наизуст. Размишлявайте над тези стихове, докато те не 

се превърнат в част от самите вас. Включете се в малка група за изучаване на Библията, 

където ще можете системно да получавате поучение. 

Уверявам ви, че колкото повече време отделяте, за да изучавате Словото Му и да 

се потапяте в чудната Му любов и общение, толкова повече животът ви ще бъде 

променян от силата на Светия Дух. 

Докато изучавате уроците в тази “Стъпка”, съветвам ви да благодарите на Бога за 

това, че ни е дал Библията. Благодарете Му за свободата, на която се радваме, когато 

всеки ден изучаваме и четем святото Му Слово. Също така споделяйте чудните жизнено 

важни истини, които научавате, с приятели, близки, състуденти и колеги. 
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Урок 1: Книга на книгите 
 

Цел: Да се представи уникалното съставяне на Библията и да се направи преглед на 
нейната структура. 
Прочетете: Деяния 15 и 16. 
Научете наизуст: 2 Тимотей 3:16,17.    

Библията е Божието свято, вдъхновено Слово. Тя е най-влиятелната и цитирана 

книга в света. Някои от най-великите мъже в съвременната история са питаели дълбоко 

уважение към Библията:  

Ейбрахам Линкълн: “Вярвам, че Библията е най-хубавия дар, който Бог някога е 

давал на човека. Тази книга ни предава всичкото добро от Спасителя за света.” 

Емануил Кант: “Съществуването на Библията като книга за хората е най-

голямата придобивка на човечеството. Всеки опит да бъде омаловажена е 

престъпление срещу човека.” 

Робърт Е. Лий: “Във всичките ми тревоги и затруднения Библията винаги ми е 

давала светлина и сила.” 

Даниел Уебстър: “Ако има нещо похвално в моите мисли или стил, заслугата е на 

моите родители за това, че отрано посяха в мен любов към Писанията.” 

Стотици милиони хора са чели свещените й страници и са я превърнали в най-

продаваната книга на всички времена. 

Съставянето на Библията е наистина удивително. Свързваща в едно шестдесет и 

шест книги, тя е писана от общо четиридесет души под божественото вдъхновение на 

Светия Дух. Тези автори пишат независимо един от друг, почти без да познават  

работата на другите. Нямат нищо общо помежду си и писателските им дарби са 

разнородни. Например Мойсей е начетен човек, обучаван в най-добрите школи на 

Египет. От друга страна Петър е рибар без претенции за някакво образование. Въпреки 

това всеки от тях предава Божията мъдрост с мощни и силни слова. 

Петнайсет века са нужни на авторите на Стария и Новия Завет, за да завършат 

Библията, писана на три езика (староеврейски, армейски и гръцки) и на три континента. 

Всъщност тази поредица от книги представлява една цяла книга, понеже има 

последователност в съдържанието и в разгръщането на истината. 

Библията е съставена от 1189 глави (929 в Стария Завет и 260 в Новия Завет) и 

използва 773 346 думи, за да предаде жизненоважното си послание. Този литературен 

шедьовър съдържа история, закони, поезия, пророчества, биографии, драматични 

разкази, послания и откровения. Или както казва сър Исаак Нютон: 
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За автентичността на Библията съществуват повече сигурни 

белези, отколкото за която и да е светска литературна творба. 

През пети век след Христос водачите на християнската 

църква определят книгите, които да бъдат включени в Библията. 

Списъкът от всички одобрени писания става известен като 

“канон”, а книгите от него се считат за боговдъхновени и 

авторитетни. 

В този урок ще се запознаете с различните имена на 

Библията и със структурата на Стария и Новия Завет и ще 

научите истини. 

 

Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Различни имена на Библията 

Избройте различните имена, с които е назована Библията в следните пасажи: 

1 Коринтяни 15:3,4 

Ефесяни 6:17 

Структура на Библията 

1. За да опознаете Библията, прелистете и поразгледайте нейните книги, 

докато разработвате този урок. Ако е възможно, използвайте Библия със 

заглавия, за да ви е по-лесно да отговорите на въпросите. 

Библията е съставена от две основни части: Стар Завет, съдържащ 39 

книги, и Нов Завет, съдържащ 27 книги. 

2. Прочетете Битие 1 и Откровение 22. Въз основа на тези две глави обобщете 

обхвата на съдържанието на Библията. 

  

Раздели на Стария Завет 

Старият Завет може да бъде разделен на пет части: 

1. Петокнижие.  Първите пет исторически книги, написани от Мойсей. Те се 

наричат още и Книги на закона. Избройте ги: 

Посочете поне четири големи събития, записани в тези книги. 



17 
 

2. Исторически книги. Следващите дванайсет книги разказват за 

основаването на царството Израел, за честите обрати на Израел от Бога 

към греха и най-накрая за Божието наказание - заточението в Асирия и 

Вавилон. Избройте тези книги, както следва, и посочете главния герой във 

всяка част: 

Първите три (периодът преди царството) 

 

Следващите шест (по време на царството) 

 

Последните три (периодът на изгнание и след това) 

3. Поезия. От следващите пет книги Псалмите - еврейската книга с химни - е 

може би най-известната. Избройте петте книги с поезия. 

Дайте пример как Бог е използвал някоя от тези книги, за да ви утеши и 

укрепи в трудност. 

4.  Големите пророци. Написани малко преди пленяването на Израел и по 

време на заточението, тези книги предсказват идването на Месията и 

други световни събития. Те съдържат и предупреждения за предстоящите 

бедствия, ако Израел не се откаже от лошите си пътища. Избройте петте 

книги на Големите пророци. 

Посочете поне едно основно пророчество във всяка една от тях. 

5. Малките пророци. Тези последни дванайсет книги на Стария Завет са 

наречени малки само защото са по-кратки, а не защото са по-маловажни. Те 

засягат главно Израел и идващия Месия. Избройте дванайсетте книги: 

 

 

  Прочетете една от книгите и обобщете основните моменти. 

  

Раздели на Новия Завет 

Новият Завет също може да бъде разделен на пет части. 

1. Евангелия. Първите четири книги от Новия Завет разказват за живота и 

служението на Исус. Избройте ги: 
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Каква е последната заповед, която Исус отправя към учениците Си (Матей 

28:19,20)? 

Как можем да я изпълняваме днес? 

2. Деяния на апостолите.  Тази история на ранната църква се състои само от една 

книга, която описва и служенията на Павел и Петър. За да се упражните, напишете 

заглавието й: 

Какво е значението й за нас днес? 

3. Павлови послания и Евреи. Тринайсет от посланията са написани от Павел и 

наречени на името на църквата или човека, до когото са изпратени. Въпреки че 

авторът на Евреи не е известен, много хора смятат, че Павел е написал това 

четиринайсето писмо. Избройте четиринадесетте послания. 

Напишете любимия си стих от всяка книга и защо е важен за вас. 

4. Съборни послания. Това са седем съборни послания, наречени не по името на 

получателите, а на авторите им. Избройте  ги: 

Посочете по една основна истина от всяка книга и как можете да я 

приложите на практика. 

5. Откровение. Последната книга на Новия Завет е пророческа. Тя описва 

последните времена и триумфа на Христос при второто Му пришествие. 

Напишете заглавието й: 

Какво е централното послание на книгата? (Откровение 22:12-17) 

Какви са обещанията й за тези, които устоят? (глави 2,3) 

Какви предупреждения отправя авторът на книгата? (22:18,19) 
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Урок 1: Практическо приложение 
 
 
❶ Какво ново научихте за състава на Библията? 
 
 
Как това ще ви помогне в ежедневието ви? 
 
 
❷ За да познавате Библията си добре и да намирате бързо пасажи в 

Писанията, трябва да запомните имената на книгите в реда, по който са дадени. 
Усвоявайте разделите един по един. 

Отделяйте по една седмица на раздел, докато научите заглавията на всички 
книги от Библията. Преговаряйте ги често, за да ги запечатате в паметта си. 

Днес запомните книгите от първия раздел, Петокнижието, и ги избройте 
отново: 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
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Урок 2: Централната личност в Библията 
 

Цел: Да се покаже че цялата Библия е Божие откровение към нас, което ни представя 
Исус Христос.  

Прочетете: Деяния 17 и 18. 

Научете наизуст: 1 Коринтяни 15:3,4 

Исус е най-забележителната и удивителна личност в историята. Той ни е дал повече 

надежда, научил ни е на повече състрадание и ни е показал повече любов от всеки друг 

човек на света. 

 Исус е централната  фигура в Библията. Раждането Му като еврейския Месия и 

Спасител на света е предречено от старозаветните автори. Техните писания съдържат 

над триста отделни пророчества за идването на Исус, като посочват много уникални 

подробности. Христос изпълнява всички старозаветни предсказания за раждането, 

живота, смъртта и възкресението на Месията. 

 

Новият Завет издига едно още по-радикално 

твърдение: че Исус Христос е центърът на библейските 

пророчества. Писанието заявява: 

 Бог, Който много пъти и по много начини е 

говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в 

края на тия дни говори чрез Сина, Когото постави 

Наследник на всичко, чрез когото също направи 

световете (Евреи 1:1,2). 

А в книгата Ефесяни се казва: 

 (Бог) 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 (Ефесяни 1:9,10). 

 Точното изпълнение на огромния брой библейски пророчества откриваме в 

живота на един уникален и радикален Човек - Исус от Назарет. Твърдейки, че Той е Този, 

за Когото пророкуват пророците в миналото, Исус влиза във времето. И всички части от 

пророческата картина попадат на мястото си. Можем ясно да видим, че Той е центърът 

на Божието откровение до човека. 
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Какво казва Христос за Себе Си и Стария Завет 

1. Какво казва Христос за Писанията в Йоан 5:39? 

 

2. Прочетете Лука 24:25-27, 44-48. 

Какво твърди Христос относно старозаветното учение за Него? 

 

По думите на Христос кои части от Стария Завет се отнасят за Него? (стих 

44) 

 

Според вас какво Исус иска да разберем за Стария Завет от стих 26? 

 

А от стихове 46,47? 

 

Какво казват апостолите за Христос и Стария Завет  

1. Какво е заключението на Петър в Деяния 3:18? 

 

2. Като не забравяте, че Новият Завет не е бил още написан, как апостол Павел 

използва Стария Завет, за да покаже, че той съдържа “благата вест” за Христос? 

(Деяния 17:1-3) 

 

3. За кои три събития от живота на Христос Павел казва, че са предречени в Стария 

Завет? (1 Коринтяни 15:3,4) 

1) 

2) 

3) 

 

4. Какво заключава Павел в Римляни 15:8,9 относно служението на Христос?   
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Старозаветните пророчества относно Христос, изпълнени в Новия 

Завет 

Над триста старозаветни пророчества за първото идване на Месията се изпълняват в 

живота на Христос. Ето някои от тях. 

1. Сравнете тези пасажи от Писанията и запишете изпълнените пророчества 

СРАВНЕТЕ  СЪС ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1 Царе 16:19 
Исайя 11:1 

Лука 1:31-33  

Битие 3:15 Галатяни 4:4 
Евреи 2:14 

 

Числа 24:17 Матей 2:2,9  

Исайя 9:6 Матей 1:23  

Исайя 40:3 Матей 3:1-3  

Захария 9:9 Матей 21:1-11  

Псалм 69:21 Матей 27:34  

Псалм 34:20 Йоан 19:33,36  

Йов 19:25-27 Галатяни 3:13 
1 Йоан 3:2 

 

 

2. Какви впечатления оставят във вас тези старозаветни пророчества и техните 

новозаветни изпълнения? 

 

Христос, централната фигура в Новия Завет 

1. Четирите Евангелия са исторически книги за Христовото служение. 

(Прочетете Матей 1:1; Лука 1:1-4; Йоан 20:30,31.) 

По какъв начин учениците са познавали Исус? (1 Йоан 1:3) 

 

Претендират ли четирите евангелия да са записали всичко, което Исус е 

извършил? (Йоан 20:30) 
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Защо са записани историческите факти и ученията на Исус? (стих 31) 

2. Книгата Деяния е исторически запис на делата на Светия Дух, извършени 

чрез апостолите. 

От кого е написана? (Лука 1:1-4 и Деяния 1:1) 

Според вас какво говори пасажът от Лука за книгата Деяния? 

3. Посланията са писма, чиято цел е църквата да види практическото 

проявление на Христовия живот на хората, които са ги изпратили. Чрез 

примера си те ни учат за нашето участие в Христовото тяло и за 

привилегиите, отговорностите и съдбите ни. 

Прочетете Колосяни 2:6,8. 

Какво трябва да правят християните? 

Как трябва да го правим? 

От какво трябва да се пазим? 

Според вас коя е най-голямата ни отговорност? 

4. Книгата Откровение е единствената новозаветна книга с пророчества. 

Прочетете: Откровение 1:1-3 

Кого “открива” тази книга? 

Каква е целта й? 

Кой е източникът на това знание? 

Как и на кого е дадено това знание? 

Как изучаването на книгата Откровение ще се отрази на живота ви?  

При какви условия? 
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Урок 2: Практическо приложение 
 
 

❶  Как фактът, че Исус Христос е централната фигура в Библията, ще 

промени начина, по който възприемате Стария Завет? 

 

 

 

❷ Какво виждате като своя отговорност в изпълнение на заповедите на 

този човек? Вижте Йоан 15:16 и Матей 28:19,20. 

 

 

 

❸ Научете заглавията на дванадесетте исторически книги и отново ги 

избройте тук: 

Периодът преди царството (3) 

 

 

Периодът на царството (6) 

 

 

Изгнание и периодът след това (3) 

 

 

Преговорете заглавията на всички научени дотук книги. 
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Урок 3: Авторитетът на Стария Завет 
 

Цел: Да се добие увереност в достоверността на Библията, като се представи 
авторитетът на Стария Завет. 

Прочетете: Деяния 19 и 20. 

Научете наизуст: 1 Петър 1:20,21. 

Наскоро  група научни изследователи в Израел подложиха първите пет книги на 

Стария Завет на щателен компютърен анализ.  Заключението, до което достигнаха, се 

оказа различно от очакваното от тях. 

Скептиците открай време твърдят, че Тората, или Мойсеевите книги, са дело на 

няколко автора. Но библейският учен Мош Катц и компютърният експерт Менашем 

Вайнер от Израелския технологичен институт опровергаха твърдението им. Те откриха 

повтарящ се сложен модел на ключови думи, скрити в канона и съставени от букви, 

разположени в строго определени интервали. 

Според Катц статистическата вероятност тези модели да се повтарят случайно е 

едно на три милиона. Текстът, продължава той, предполага един-единствен, вдъхновен 

автор - всъщност въобще не би могъл да бъде съчинен с човешки усилия. “Затова се 

нуждаем от нерационално обяснение - казва той. - И нашето е, че Тората е написана от 

Бога чрез ръката на Мойсей.” 

Старият Завет е считан от авторите си за 

вдъхновеното и авторитетно Божие Слово. Сам нашият 

Господ, новозаветните автори и ранната църква също 

потвърждават автентичността му. 

За Мойсей се казва: “И Мойсей написа всичките 

Господни думи” (Изход 24:4). Давид каза: “Духът на 

Господа говори чрез мене, и словото Му дойде на езика 

ми” (2 Царе 23:2). А пророк Еремия пише: “Господното 

слово дойде към мен и рече” (Еремия 1:4). Езекиил, 

Данаил и Амос дават ясно да се разбере, че думите им са 

напълно и изцяло от Бога. 

По време на земното Си служение Исус чисто цитира старозаветни пасажи. Като 

изобличава евреите в неверие, Исус потвърждава, че “Писанието не може да се отмени” 

(Йоан 10:35). В проповедта Си на планината Исус казва: “Защото, истина ви казвам: 

докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да 

премине, докато всичко не се сбъдне” (Матей 5:18). 
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Докато поучава в храма, Исус цитира Псалм 110:1 и заявява, че Давид е говорил 

чрез Светия Дух (Марк 12:35,36). След възкресението Си Исус казва на Своите ученици: 

“Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, 

което е писано за Мен в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите.” След това Лука 

отбелязва: “Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията” (Лука 24:44,45). Евреите 

са използвали израза “закона, пророците и псалмите”, за да обозначават целия Стар 

Завет. 

Относно раждането на Христос Матей записва: “А всичко това стана, за да се 

сбъдне реченото от Господа чрез пророка” (Матей 1:22). Когато цитира песента на 

Захарий (бащата на Йоан Кръстител) за раждането на Исус, Лука включва твърдението: 

“както е говорил чрез устата на светите Си от вековете пророци” (Лука 1:70). А 

авторът на Деяния записва речта на Петър по повод съдбата на Юда, който предава Исус: 

“Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Светият Дух предсказа чрез устата 

на Давид” (Деяния 1:16). 

Много други пасажи свидетелстват за авторитета на Стария Завет, често с думите: 

“за да се изпълни писанието” (Йоан 19:24,36) или “защото така е писано чрез пророка” 

(Матей 2:5). Петър потвърждава: “Никое пророчество в Писанието не става от 

собствено разяснение, защото никога не е идвало пророчество по волята на човека, а 

(светите) Божии човеци са говорили, движени от Светия Дух” (2 Петър 1:20,21). 

С разрастването на ранната църква се появяват и различия в доктрините. 

Независимо колко различни са ученията на църковните отци, те са единодушни по 

отношение на едно нещо: че в целия Стар Завет Бог и Христос, Божието Слово в плът, 

говорят чрез Светия Дух, използвайки перото на хора. Те поддържат написаното от 

Павел до Тимотей: “Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение,  

за поправяне, за наставление в правдата” (2 Тимотей 3:16). За разлика от другите 

доктрини авторитетът на Писанието е неоспорим. 

Увереността в абсолютния авторитет на Писанието е основата на нашата вяра. 

Съветвам ви да разработите този урок внимателно и с молитва, за да можете да 

доказвате божественото авторство и сигурността на Божието свято Слово. 

 

Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Свидетелството на нейните автори 

Фразата “И рече Господ” или нейният еквивалент се появява над 2000 пъти в 

Стария Завет. 

1. Запишете твърденията по повод вдъхновението, направени от следните автори: 
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Давид (2 Царе 23:2) 

Исайя (Исайя 8:1,5,11) 

Еремия (Еремия 1:9) 

Езекиил (Езекиил 3:4) 

 

 

Какви са различията помежду им? Какви са приликите? 

 

2. Кои две твърдения на Мойсей в Изход  31:18 и 32:16 показват, че всъщност Бог е 

авторът на Десетте заповеди? 

 

 

3. Кое твърдение на Давид показва, че планът на храма е продиктуван от Бога? (1 

Летописи 28:19).  

 

Свидетелството на Христос 

Новият Завет не е бил написан по време на земното служение на Христос и когато говори 

за Писанията, Той има предвид старозаветните текстове. Той не отрича и не 

омаловажава старозаветните Писания, а ги свърза със Себе Си, като твърди, че ги 

изпълнява. Той казва: 

Писанията … те са, които свидетелстват за Мен (Йоан 5:39). 

1. Как Христос нарича хората, които не вярват на старозаветните пророчества? 

(Лука 24:25) 

 

2. Какво следва като резултат, когато не вярваме в Стария Завет? (Йоан 5:46,47) 

 

3. Как Христос се отнася към отговорността Си спрямо старозаветните 

пророчества? (Матей 5:17,18) 

 

4. Какво е мнението на Христос за сътворението на човека така, както е записано в 

Битие? (Матей 19:4-6) 

 

5. До чий авторитет прибягва Христос, за да отговори на: Сатаната (Матей 4:4,7,10) 
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Хората (Матей 22:29-32, 43-46)? 

6. Обобщете отношението и мнението на Христос за Стария Завет. 

 

 

 

Свидетелството на апостолите 

От техните вдъхновени писания става ясно, че апостолите на Христос считат 

старозаветните писания за пророчески и неделими от властта, силата и служението на 

Христос. 

1. Петър. Според апостол Петър от кого са дошли Писанията на Стария Завет?  

(2 Петър 1:21; Деяния 1:16) 

Какво мисли Петър за старозаветната история, която споменава в 1 Петър 

3:20? 

По думите на Петър кой е бил вдъхновен от Бога? (Деяния 3:20,21) 

 

2. Павел. Според Павел в 2 Тимотей 3:16 каква част от Стария Завет е вдъхновената 

от Бога? 

 

Какво мисли Павел за Стария Завет? (Римляни 3:2) 

 

3. Яков. От споменаването на чии имена в книгата на Яков става явно, че той приема 

старозаветните писания? 

 

2:21 

 

2:25     

 

5:11 

 

5:17 

 

 

4. Йоан. Приемането на коя история е едно от многото свидетелства за това, че Йоан 

вярва в Стария Завет? (1 Йоан 3:12) 
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Урок 3: Практическо приложение 
 
❶ Авторите на Стария Завет, Божият Син Исус Христос, апостолите на 

Христос и ранно църковните отци - всички те казват за Стария Завет: “Това е 
вдъхновеното Божие Слово.” Какво казвате вие? (Вижте Йоан 8:47 и 1 Йоан 4:6) 

 
 
 
❷ Как информацията в този урок ви дава увереност в авторитета на Стария 

Завет? 
     
 
 
 
❸ Посочете няколко доказателства за авторитета на Стария Завет, които 

бихте могли да използвате, за да убедите някого, който се съмнява. 
 
 
 
 
❹ Повтаряйте заглавията на петте книги с поезия, докато ги научите 

наизуст. След това ги напишете.  
 
 
 
 
 
❺ Припомнете си заглавията на всички книги, научени досега. 
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Урок 4: Авторитетът на Новия Завет 
 

Цел: Да се добие увереност в авторитета на Библията, като се докаже достоверността 
на Новия Завет. 
Прочетете: Деяния 21 и 22. 
Научете наизуст: Матей 24:35. 
 

Докато се подготвяте за този урок, вземете Библията си и прелистете страниците 

на Новия Завет. Мислили ли сте някога за произхода му и как неговите двайсет и седем 

книги са били събрани в едно?    

Тъй като първата книга е написана вероятно не по-рано от 50 г. сл. Христа, 

църквата не е разполагала с “Нов Завет” през първите двайсет години след 

възнесението на нашия Господ. Вместо това ранните християни са разчитали на Стария 

Завет и на личното свидетелство на учениците Му. 

Християнството започва с проповедите на Исус, но се разпространява от уста на 

уста чрез свидетелстването на Неговите верни последователи. По-късно устното 

евангелие и посланията на апостолите до църквите са запазени за нас в книгите на 

Новия Завет. 

Новият Завет расте книга по книга, като най-ранни са Павловите писания. Павел 

основава църкви в нови райони и поддържа връзка с тях чрез писма. кореспонденцията 

му с църквите започва с посланията до солунците и продължава чак до смъртта му. 

Посланията се преписвали, събирали и разпространявали сред църквите и в крайна 

сметка станали известни във всички християнски общности.  

С изминаването на годините намалявал броят на живите очевидци и евангелията 

били написани, за да запазят разказите им. Пръв пише евангелието си Марк, а след това 

Матей, Лука и Йоан. 

Скоро освен Павловите послания и евангелия се появяват и другите послания. 

Деяния на апостолите и книгата Откровение и към края на първи век църквата вече 

притежавала всичките книги на Новия Завет. 

Тези двайсет и седем книги обаче представляват само малка част от 

многобройните писания на ранните християни, много от които правят опит да дадат 

ново тълкуване на думите и ученията на Христос. В продължение на повече от двеста 

години църковните отци не могат да решат кои от тези книги трябва да бъдат считани 

за написани под ръководството и вдъхновението на Светия Дух и следователно да бъдат 

одобрени за четене на общите служби на църквата. В крайна сметка нуждата от 

единство на вярата и практиката сред християните кара отците да отделят писанията, 

като са съгласували с ученията на Исус, от тези, които не са такива. 
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Представителният списък на книгите се оформя 

бавно и постепенно под влиянието на Светия Дух и към 400 

г. двайсет и седемте книги, които сега съставляват Новия 

Завет, вече се приемали от повечето християни. Днес те се 

одобряват от почти целия християнски свят - повечето 

католически и протестантски формирования. 

 

 

През 1874 г. Писанията попадат под острите нападки на критиците и в тяхна 

защита Джон Уесли издава книга, озаглавена “Предполагаеми противоречия в 

Библията”. В предговора той пише: 

Накрая нека не забравяме, че Библията не зависи и не се влияе от успеха или 

провала на дадена книга. Каквото и да стане с последната, каквато и присъда да получи 

тя от интелектуалната публика, Библията ще устои. През идните векове, когато 

настоящите й обвинители и защитници ще почиват в пръстта и когато дори имената 

ни ще бъдат забравени, (Божието Слово) ще продължи, както винаги, да бъде 

пътеводител и утеха на милиони хора. 

 

Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Авторитетът, който Христос посочва на апостолите 

1. По думите на Христос кои четири неща Светият Дух ще прати на апостолите? 

(Йоан 16:12-15) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Според вас защо апостолите не могат да знаят цялата истина по това време? 

Как ще я узнават в бъдеще? 

 

2. Какъв е авторитетът, който Христос посочва на апостолите? (Йоан 17:20:21) 
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3. Въз основа на какво Исус избира апостолите да свидетелстват за Него? (Йоан 

15:26-27; Лука 24:46-48) 

 

Според Деяния 9:3-6; Деяния 26:13-15 и 1 Коринтяни 15:7-9 как Павел отговаря 

на тези условия? 

 

4. Какъв е авторитетът, който Христос дава на Павел? (Деяния 26:15-18) 

 

Как ние, като свидетели, отговаряме на тези условия? 

 

 

Апостолите пишат въз основа на Христовия авторитет 

1. Павел. Как Павел нарича себе си в началото на Римляни? 

 

От кого Павел е получил това, което проповядва? (1 Коринтяни 11:23; Галатяни 

1:11,12) 

 Кой е авторитетът зад Павел и каква е целта му? (2 Коринтяни 5:20) 

 

 Прочетете 2 Петър 3:15,16. Какво е  мнението на Петър за написаното от Павел? 

 

 Какво е мнението му за хората, които злоупотребяват с Новия Завет? 

 

2. Авторът на Евреи. Кой е авторитетът, от който се ползва авторът на Евреи? 

(Евреи 1:1,2) 

 

3. Яков. Как този полубрат на Исус (бащата на Исус е Бог) нарича себе си? (Яков 

1:1) 

 

4. Йоан. Какво Йоан издига като авторитет за написване на писанията си? (1 

Йоан 1:1-3) 

 

Как е написано Откровение? (Откровение 1:1) 

 

5. Юда. Как този друг полубрат на Христос нарича себе си в Юда 1? 
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Според вас какво искат да кажат Павел, Юков и Юда, като твърдят че са слуги 

на Христос? 

 

6. Петър.  Как Петър нарича себе си? (1 Петър 1:16) 

 

Какво известява той? (2 Петър 1:16) 

 

7. Чии писания представляват основата, върху която е изградена църквата на 

Исус Христос? (Ефесяни 2:20) 

 

8. Според апостолите какво е Христовото благовестие? (Римляни 1:16) 

 

9. Защо апостолите са уверени, че са писали правилно за Христос? (2 Коринтяни 

4:5,6) 

 

  

Урок 4: Практическо приложение 
 
 
❶ Словото на Бога се е запазило за нас благодарение на Неговата 

свръхестествена намеса. Въпреки че след този урок следва да сме убедени, че 
Новият Завет е Божието Слово, кое е най-голямото доказателство за вас, че това 
наистина е така? (Йоан 16:13, 8:47, 18:37) 

 
 
❷ Как информацията в този урок ви помага да се доверявате на Библията 

повече от преди? 
Как ще използвате това по-крепко доверие: 
 
Когато свидетелствате? 
 
Когато се молите? 
 
В ежедневието си? 
 
 
❸ Научете заглавията на петте книги на Големите пророци. След това ги 

напишете. 
 
 
❹ Припомнете си заглавията на всички други книги, които сте научили 

досега. 
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Урок 5: Силата на Божието Слово 
 

Цел: Изучаващите да изпитат силата на Божието Слово в ежедневието си. 
Прочетете: Деяния 21 и 24. 
Научете наизуст: Евреи 4:12. 
 

Вярвам, че познаването на Библията без висше образование е по-ценно, отколкото 

висше образование без Библията. 

  Уилям Лайън Фелис, бивш професор в  университета Йейл 

Лила и съпругът й очакваха четвъртото си дете и с трепет брояха дните до 

раждането на бебето. Но всичките им мечти бяха неочаквано разбити, когато тя 

пометна. 

Лила беше съкрушена от загубата на детето. Скоро се разбра, че и нейният живот 

е в смъртна опасност. Внезапно се получиха сериозни усложнения и тя беше спешно 

откарана в болница. 

Лила смътно осъзнаваше какво става около нея, понеже съзнанието й ту се 

губеше, ту се възвръщаше. Семейството й бе до нея и я насърчаваше, а много приятели 

и близки се молеха усърдно. 

По време на кризата за нея било почти невъзможно да се съсредоточи върху 

каквото и да е с изключение на една ясна и настойчива мисъл: “Мога да надвия… мога да 

оцелея… мога да устоя… всичко чрез Христос, Който ме укрепва.” 

Въпреки загубата на кръв и близостта на смъртта, тя осъзнала някакси, че не 

помни думите съвсем точно. Въпреки това интуитивно разбрала, че Бог й обещава да я 

спаси. 

Две седмици по-късно тя се завърна у дома немощна, но жива. Както чела 

библията, внезапно си спомнила стиха точно. 

Всичко мога чрез Онзи, Който ме укрепва (Филипяни 4:13) 

О, как хвалеше Бога заради Неговото Слово, пробило мъглявината на 

безсъзнанието с мощното обещание за сила и подкрепа! 

В Посланието до евреите Павел пише: 

Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, като 

пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия на помислите и 

намеренията на сърцето (Евреи 4:12). 
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Божието свято Слово 

притежава няколко характеристики, 

които са гаранция за силата му. 

Първо, то е пропито със силата 

на Светия Дух. Хората казват, че 

Библията, която се разпада на части, 

обикновено принадлежи на човек, за 

когото не може да се твърди същото. 

Това е така, понеже Божието Слово е енергично и действено, адекватно на съвременния 

свят и нашите лични нужди и обстоятелства. 

Второ, Божието Слово е истина.  То пробужда съвестта ни. Словото има силата да 

достигне дълбините на сърцето ни, да извади наяве мотивите и тайните ни чувства и да 

разкрие скритите ни въжделения. 

Трето,  Божието Слово разкрива истинския ни характер.  То посочва слабостите в 

убежденията и поведението ни и ни дава възможност да се поправим чрез силата на 

Светия Му Дух. 

Насърчавам ви редом с разработването на този урок да започнете да трупате 

Божието Слово в сърцето си, за да черпите от мъдростта му през целия си живот. 

Помнете, че Божието Слово никога не ще се върне при Него празно, а със сигурност ще 

постигне това, за което е било изпратено. Споделяйте Словото с приятели, като 

свидетелствате за верността на нашия Господ и силата и авторитета на святото Му 

Слово. 

 

Урок 5: Изучаване на Библията 
 

Божието слово 

Посочете какво е Божието Слово, какво прави то или и двете, като се позовавате на 

следните пасажи в Писанието. (Ако е необходимо, използвайте речник, за да определите 

значението на ключовите думи.) 

1. Какво е Божието Слово?  

Евреи 5:12-14 

 

Филипяни 2:16 
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Ефесяни 6:17 

 

2. Какво прави Божието Слово? 

1 Йоан 2:5 

Йоан 12:48 

Римляни 10:17 

Йоан 15:3 

 

3. И двете: 

1 Петър 1:23 

Йоан 8:31,32 

Йоан 17:17 

1 Петър 2:2 

Евреи 4:12 (пет неща) 

 

Как да разбираме Божието Слово 

1. Прочетете 1 Коринтяни 2:14  

Никой не е способен сам по себе си да разбере Божието Слово. Защо? 

 

2. Със свои думи опишете как естественият човек възприема духовните неща. 

 

 

3. Със свои думи опишете как човек започва да разбира Божието Слово. Вижте 1 

Коринтяни 2:7-12 и Римляни 8:5-9. 

 

Защо някои хора отричат авторитета на Писанието, божествеността на Христос, 

боговдъхновеността на Библията и други основни учения на Божието Слово? 

 

Какъв трябва да е нашият отговор към тях? 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

 
❶ Когато се обръщаме към Божието Слово, какво трябва да осъзнаваме преди 
всичко? (2 Петър 1:20,21) 
 
 
 
 
❷ Според 2 Тимотей 2:15 какъв е един от начините, по които силата на 
Библията се проявява? 
 
 
 
 
❸ Как изпитвате тази сила в живота си напоследък? 
 
 
 
 
 ❹ Дванайсетте книги на Малките пророци са вероятно най-трудни за 

научаване и помнене. Постарайте се да запомните заглавията от този раздел 
и след това ги напишете тук: 
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Урок 6: Необходимостта от Божието Слово 
 

Цел: Да се постави ежедневният християнски живот в духовна зависимост от Божието 
Слово. 
Прочетете: Деяния 25 и 26.   
Научете наизуст: Псалм 119:105. 
 

Преди да повярвам в Исус Христос, изобщо не можех да разбирам божието Слово. 

Опитвах се да го чета от време на време като ученик и след това като студент, но ми се 

струваше отегчително. Накрая стигнах до заключението, че никой интелигентен човек 

не може да вярва на Библията. 

Но когато станах християнин, животът ми се промени. Отношението ми към 

Библията също. Осъзнах, че Библията действително е святото, вдъхновено Божие Слово. 

Вече почти петдесет години тя е по-важна за мен, отколкото хилядите други книги в 

библиотеката, взети заедно. 

Защо Библията е толкова важна за християнина? Позволете ми да ви посоча пет 

основни причини. 

Първо, Божието Слово е божествено вдъхновено.  Апостол Павел пише: 

“Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за 

наставление в правдата” (2 Тимотей 3:16). 

Второ, Писанието е основа за вярата ни. Като божествено вдъхновено Слово 

Библията ни предава Божието становище за това как трябва да живеем. Тя предлага 

Неговата прошка за греховете ни, разкрива Неговата цел за живота ни, показва ни как 

да живеем в мир, когато светът наоколо е размирен, и ни заповядва да приемаме силата 

Му, за да можем да бъдем плодоносни свидетели за нашия Господ Исус Христос. 

Преди много години, когато следвах в 

Богословска семинария Фулър, двама надарени 

млади евангелизатори дойдоха да говорят на една 

от службите ни. И двамата вярваха и проповядваха 

Божието Слово, без да поставят под въпрос всяка 

дума от Библията е действително вдъхновена. 

Единият от тях отхвърли напълно 

достоверността на Писанието. В резултат на това 

той остана без основа, на която да гради живота и 

служението си. Сега е скептик и изявен опонент на 

християнската вяра. 
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Другият млад евангелизатор реши да повярва, че Библията наистина е 

авторитетното, вдъхновено Божие Слово и това, което не можеше да разбере, той повери 

на Бога и прие с вяра. 

Малцина си спомнят името на първия човек. Но вторият е Били Греъм, когото Бог 

е използвал, за да промени живота на милиони хора по света. 

Трето, Библията е любовното послание на Бога до човека. От Битие до 

Откровение тя разказва за голямата Божия милост към нас и за желанието Му да общува 

с нас. Йоан 3:16, вероятно най-обичаният пасаж в Библията, изразява дълбочината на 

любовта Му към нас. 

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине 

ни един, който вярва в Него, а да има вечен живот. 

Четвърто,  Божието Слово ни учи как да живеем свят живот и да бъдем 

плодоносни свидетели за нашия Господ.  Колкото повече четем и размишляваме над 

Неговото скъпоценно Слово и позволяваме на Светия Дух да ни направлява, толкова по-

плодотворен ще бъде животът ни. 

Отделяте ли всеки ден време, за да размишлявате върху Божието Слово? Ако не, 

нека ви насърча да започнете да го правите от днес. Докато разработвате този урок, 

помолете Бога да ви се открие по нов начин и Му позволете да ви показва Своята воля 

за вас. Съветвам ви да поставите християнския си живот в ежедневна зависимост от 

Божието Слово. 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Какво трябва да знаем за Библията 

Прочетете Псалм 119. 

1. Как авторът нарича Божието Слово в следните стихове на Псалм 119? 

Стих 1 

Стих 2 

Стих 4 

Стих 5 

Стих 6 

Стих 7 

Стих 43 

Стих 72 

Стих 105 

Стих 123 
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2. Какво ви говори това за важността на познаването на Божието Слово? 

 

3. Кога Бог ни наказва? (Псалм 119: 126) 

 

4. Каква стойност има Словото за нас? (Псалм 119:72) 

5. Какво ни е необходимо, за да учим Божието Слово?  

 

 

Божието Слово и въздействието му върху нашите чувства 

1. В Псалм 119 авторът отчита резултатите от уважаването и заучаването на 

Божието Слово. Какви са те според следните стихове? 

Стих 7 

Стих 8 

Стих 9 

 

2. От Псалм 119:10-16 извлечете поне три твърдения на автора, които показват 

любовта му към Божието Слово. 

1) 

2) 

3) 

3. Защо понякога за нас е добре, когато сме наскърбени? (Псалм 119:67 и 71) 

 

 

4. Според следните стихове от Псалм 119 каква е реакцията на хората, които обичат 

Бога, когато Неговото Слово не се спазва? 

Стих 136 

Стих 158 

 

5. Как можем да имаме съвършен мир? (Псалм 119:165) 
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Резултати от приемането на Божието Слово с вяра 

1. Прочетете стиховета от Псалм 119 и запишете какво е въздействието на Словото 

върху нас, когато: 

Познаваме и учим наизуст Словото (стих 98) 

Размишляваме върху него (стих 99) 

Покоряваме му се (стих 100) 

Следваме го (стих 105) 

Какво ни дава Словото? (стих 130) 

 

2. Според Псалм 119 какво би трябвало да е поведението ни, когато пазим Словото? 

Стих 11 

Стих 32 

Стих 63 

Стих 74 

Стих 157 

Стих 176 

Урок 6: Практическо приложение 
 
 

❶ Какво ви направи най-силно впечатление от Псалм 119? 

    

 

❷ Посочете три начина, по които съзнавате нуждата си от Божието Слово днес. 

 

 

❸ Много хора могат да назоват четирите Евангелията. А вие? Добавете и книгата 

с новозаветна история и избройте всичките пет: 
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Тъй като този раздел е доста лесен, продължете със следващия - Павловите 

послания и Евреи. Този раздел е по-труден за научаване, така че е по-добре да 

започнете още сега. 

 

 

 
 

Урок 7: Методи за самостоятелно изучаване на Библията 
 

Цел: Да се изградят добри навици за редовно и систематично изучаване на Библията.  
Прочетете: Деяния 27 и 28 
Научете наизуст: Колосяни 3:16,17 

 

Методи за самостоятелно изучаване на Библията 

Мартин Лутер казва, че изучава Библията така, както бере ябълки. Той ни 

насърчава с думите: 

Изследвайте Библията като цяло, разтърсвайки цялото дърво. Прочетете я 

бързо, както всяка друга книга. След това разклатете големите клони - изучете я книга 

по книга. 

После разклатете всеки по-малък клон, като обръщате внимание на главите, 

когато те не нарушават смисъла. Накрая разклатете всяка вейка чрез внимателно 

изучаване на параграфите и изреченията. Няма да загубите и ако повдигнете всяко 

листо, като потърсите значенията на думите. 
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Библията с препратки на Томпсън ни съветва: 

Изучавайте Библията като пътник, който се стреми да добие задълбочени и 

практически познания за една нова страна. 

Пребродете обширните й поля, водещи към истината, спуснете се в нейните 

долини, изкачете планините й от прозрение, проследете потоците й от вдъхновение, 

влезте в замъците й на наставление, посетете нейните удивителни портретни 

галерии. 

Не забравяйте, че много доктринни грешки произтичат от липсата на духовна 

перспектива или на широк поглед към библейските истини. Спасителят казва: 

“Заблуждавате се, като не знаете Писанията нито Божията сила.” 

Стремете се да стигнете до дълбините на Божиите неща. Изучавайте “Словото” 

като златотърсач или като човек, който се гмурка в дълбочините на морето за перли. 

Повечето велики истини не лежат на повърхността. Те трябва да се изкарат наяве 

с търпелив и тежък труд. 

Всеки път, когато внимателно четем и изучаваме Божието Слово, ние зареждаме 

своя запас от вяра. Когато учим наизуст Словото, вярата ни расте. 

Четенето на Библията е жизнено важно за всеки християнин. Как можем да 

опознаваме Бога или да растем духовно, ако не отделяме време за изучаване на Книгата, 

в която Той ни Се разкрива? 

Да отделяме няколко минути на ден, за да прочитаме по една глава, е добро 

начало. Освен това трябва да планираме и по-дълги отрязъци от време, за да изследваме 

Божието Слово и да размишляваме върху това, което Той ни казва. 

Урок 7: Изучаване на Библията 
 

Правилно отношение към изучаването на Библията 

Когато приемем Христос като свой Спасител и Господ, ние заставаме на прага на голямо 

приключение. То е очертано на страниците на Светото Писание. Когато четем и 

изучаваме Библията в силата на Светия Дух, животът ни добива смисъл, опора, насока и 

мощ. Научаваме и с вяра се осланяме на множеството обещания, които Бог е оставил на 

Своите деца. 

Обръщайте се към Библията с молитва, с благоговение, страхопочитание и очакване, с 

благоразположен ум и с жажда за истина, праведност и пълнота в Господ Исус Христос. 

Когато пристъпвате със смирено и разкаяно сърце, ще можете да се доверите на Бог 

Светия Дух да ви открива Божията истина и ще изпитате пречистващата сила на Словото 

Му. 

И най-вече, когато изучавате Божието Слово, бъдете готови да се покорявате на всичко, 

което Той заповядва. Радвайте се, че сте посланик за Христос и умолявайте хората от 

Негово име да се примирят с Бога. 
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1. Какво е отношението ви към изучаването на Библията? 

2. Какво виждате в момента като своя главна цел в изучаването на Божието 

Слово? 

3. Поставили ли сте си определена цел при изучаването на Библията? 

 

Необходими средства 
Първо, намерете поне два превода на Библията. Изучавайте различните преводи. Няма 

да научим много за физическите закони на нашата планета, ако не ги изучаваме 

старателно и целенасочено. Нима можем да очакваме, че ще познаваме Бога и 

неизброимите богатства на Неговото Слово добре, ако не ги изучаваме със същото 

усърдие и постоянство? 

 

Доколкото можете да си позволите, снабдете се с тематична Библия, конкорданс и 

библейски речник. Допълнителни книги за изучаване на Библията са полезни и можете 

да ги използвате, както прецените за добре. Но никога не забравяйте, че изучаването на 

Библията не е нищо повече от това да се изучава Библията. Всичко останало е само 

средство, което ни помага да достигнем до истините, които Бог е заложил за нас в 

Словото Си. 

 

Насърчавам ви всеки път, когато изучавате Писанията, да използвате тетрадка, в която 

да записвате Божието Слово, отправено конкретно към вас. Това не само прави 

изучаването по-задълбочено и сериозно, но и служи като писмено свидетелство за това 

как Бог ви говори и как вие Му отговаряте. 

 

1. Избройте средствата, с които разполагате сега. 

2. Избройте допълнителните средства, които искате да имате, по реда, по който 

мислите да се сдобиете с тях. 

 

Примерни методи 

1. Изучаване на книга. Библията съдържа много книги, но нишката на божествения 

изкупителен план преминава през всички тях. Разглеждайте всяка книга като 

част от цялото. Прочетете цялата книга. Спазването на следните указания ще 

направи изучаването ви по-полезно: 

 

o Отбелязвайте и подчертавайте  това, което Бог ви говори. 

o Направете кратък план на съдържанието. 

o Избройте имената на главните герои, кои са те и какво е тяхното значение. 

o От всяка глава изберете ключови стихове. Научете ги наизуст и ги препишете на 

отделни картончета, за да можете да ги носите със себе си. 

o Избройте напътствията, които трябва да следвате, и обещанията, на които 

можете да се осланяте. 
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o Запишете новооткритите отличителни черти на Бог Отец, Бог Син и Бог Свети 

Дух. 

 

Коя книга бихте желали да изучавате с помощта на този метод? (Най-добре е да 

започнете с някоя от по-кратките.) 

 

2. Изучаване на глава. За да разберете главата, отговорете на следните 

въпроси: 

 

▪ Коя е основната тема в главата? 

▪ Кой е най-важният урок?  

▪ Кой е ключовият стих? (Научете го наизуст) 

▪ Кои са главните герои? 

▪ Какво ни учи за Бог Отец? 

▪ Какво ни учи за Исус Христос? 

▪ Какво ни учи за Светия Дух? 

▪ Има ли пример, който да следваме? 

▪ Има ли грешка, която да избягваме? 

▪ Има ли дълг, който да изпълня? 

▪ Има ли обещание, което да изповядам? 

▪ Има ли молитва, с която да се моля? 

 

Изберете една глава от някоя книга и отговорете на тези въпроси. 

 

3. Изучаване на тема. Изберете важна тема – например благодатта, истината, 

молитвата, вярата, сигурността, оправданието, обновяването или мира – и с 

помощта на тематична Библия и конкорданс изучете развитието й в Библията. 

В процеса на работа ще откриете, че е необходимо да разделите всяка тема на 

подтеми – например видове молитви, молитвени обещания, примери за молитви 

в Писанието, Христовото Учение за молитвата, Христовото служение, когато се 

молим, служението на Светия Дух в молитва. 

 

С изучаването на коя тема ще започнете? 

 

Колко време ще й отделите? 

 

4. Изучаване на личност. 2930 души са споменати в Библията. Животът на много от 

тях е изключително интересен обект за изучаване. Защо е важно да изучаваме 

библейските герои? (1 Коринтяни 10:11; Римляни 15:4) 
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Като използвате конкорданс, тематична Библия или азбучния показалец на 

собствените имена във вашата Библия, прочетете всички пасажи, в които се говори за 

личността, която представлява интерес за вас. 

Посочете името на човека, чийто живот искате да разгледате. 

 

Посочете причината, поради която избрахте точно тази личност. 

 

Отговорете на следните въпроси: 

▪ В каква социална и политическа атмосфера е живял той? 

▪ Как това се отразява на живота му? 

▪ Какво се знае за семейството му? 

▪ Какво обучение получава като млад? 

▪ Какво постига през живота си? 

▪ Претърпява ли някаква криза в живота си? Как се справя с нея? 

▪ Какви са отличителните черти на характера му? 

▪ Кои са приятелите му? Що за хора са те? 

▪ Какво е тяхното влияние върху него? 

▪ Какво влияние е имал той над тях? 

▪ Неговият живот показва ли развитие в характера му? 

▪ Какъв е опитът му с Бога? Обърнете внимание на молитвения му живот, вярата 

му, служението му на Бога, познаването на Божието Слово, смелостта да 

свидетелства и отношението му към хвалението на Бога. 

▪ Има ли някакви очевидни грешки в живота му? 

▪ Има ли в живота му някакъв забележителен грях? 

▪ При какви обстоятелства съгрешава той? 

▪ Какъв е грехът му и как се отразява върху живота му след това? 

▪ Какви са децата му? 

▪ Има ли урок в живота на този човек, който може да обогати вашия живот? 

 

Когато преминете всички „Стъпки“ от тази поредица, вие ще сте се запознали с всеки от 

тези методи. Вече направихте първата крачка в изучаването на книга, когато 

прочетохте книгата Деяния. Уроци 2 и 4 на „Стъпка 2: Християнинът и изобилният 

живот“ представляваха изучаване на глави. Скоро ще сте готови да прилагате както 

тези, така и другите два метода във все по-задълбоченото изучаване на Библията. 
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Урок 7: Практическо приложение 
 
 

❶ Кой метод ви се струва най-интересен сега? 

 

      

❷ Каква полза очаквате от сериозното изучаване на Библията? 

 

 

❸ Изберете един метод и го използвайте през следващата седмица. След това 

използвайте и други методи. 

 

 

❹ Довършете заучаването на заглавията на Павловите послания и последната 

пророческа книга. Напишете ги всичките: 

Павлови послания и Евреи 

 

 

Съборни послания и пророчество 

 

 

Помнете! Винаги изучавайте Библията с: 

◆ молив 

◆ тетрадка 

◆ молитва 

◆ цел 
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Урок 8: Преговор 
Прочетете отново: Деяния 15:28 
Преговорете научените наизуст стихове. 
 

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

необходимо, прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. На отделен лист напишете разделите на Библията и заглавията на книгите във 
всеки раздел. Преговорете разделите, които не знаете добре. 

2. Как бихте обяснили твърдението: „Исус е централната личност в Библията“? 
3. Според вас кой е истинският източник на авторитета на Писанията? 

 
Опишете как библейската история доказва това. 
 
4. Назовете поне три неща, които Божието Слово извършва и които показват неговата 

свръхестествена сила. 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
Посочете няколко конкретни промени в живота ви, станали благодарение на Библията. 
 

5. Защо се нуждаете от Божието Слово? 
6. Какво още трябва да направите, за да сте напълно подготвени за задълбочено 

изучаване на Библията? 
7. Припомнете си заглавията на книгите от Библията и ги напишете за последен 

път. Проверете дали сте ги записали правилно. 
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Урок 8: Практическо приложение 
 

❶ Започнете да си водите дневник на наученото от Библията. Купете си малка 

тетрадка и записвайте: 

 

◆ пасажа от Писанието, който изучавате 

◆ метода, който използвате 

 

За всеки ден от изучаването записвайте следното: 

◆ дата 

◆ важен за вас урок 

◆ практическото му приложение в живота ви 

◆ резултати от прилагането в предишните уроци 

 

Записвайте си също така молитвени нужди и отговори, както и стиховете, които 

учите наизуст. 

 

Когато приключите изучаването, започнете отново с друга част от Писанието. 

 

❷ Периодично преглеждайте дневника си, за да видите как растете духовно и да 

си припомняте важните уроци, които сте научили. 
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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 Святият 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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