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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 неколкостотин 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 
 

Едно нещо, което ми прави впечатление в Стария завет, е яснотата, с която Бог 

разкрива природата на човечеството. Биографиите на великите мъже от древността – 

Ной, Авраам, Йосиф, Мойсей, Давид, Соломон – са изпъстрени както с победи, така и с 

поражения. Бог не представя тези герои на вярата като съвършени хора, а като хора, които 

въпреки неуспехите си проявяват любовта си към Него, като Му се покоряват. Така от 

разказите за живота им ние научаваме за огромната роля на вярата и покорството в 

следването на нашия Господ. 

 Нека ви разведа из страниците на Стария завет. В него ще откриете сигурната и 

вечна основа, на която се гради славното изявяване на Бога и на Неговата любов, воля и 

намерения. 

 Може би вече се питате: „След като вече разполагате с Новия завет, защо трябва да 

изучаваме Стария?“ 

 Моята близка приятелка д-р Хенриета Миърс дава сполучлив отговор на този 

въпрос. Тя пише: „Старият завет е основата, а Новият – надстройката. Сама по себе си 

основата е безполезна, ако върху нея не се издигне сграда. Сградата пък е немислима без 

основа. По същия начин Старият и Новият завет са взаимосвързани ... Старият и Новият 

завет съставят една божествена библиотека, едно величествено единство, събития от 

бъдещето и корените им от миналото, процеса помежду им, който свързва две вечности.“ 

Старият завет разказва за сътворението и грехопадението на човека и за това как 

Бог подготвя света за идването на Своя съвършен и единороден Син Исус Христос, който 

ще избави човека от греха му. 

Тази подготовка се осъществява чрез народа на Израел. В уроците ще разгледаме 

удивителните разкази за тези събития, ще наблюдаваме случки от живота на хората, 

които Бог избира, за да кажат и напишат Писанията, и ще извлечем безценните истини от 

всичко това. 

Не забравяйте, че се връщаме към събития, които са протекли в период от над 

четири хиляди години. Разбира се, няма да можем да се спрем на всичко. Но няколкото 

събития, които ще разгледаме, ще ни покажат как Бог е работил, за да подготви пътя за 

нашия чуден Спасител и Господ. 

Ще започнем изучаването от Битие, книгата на всички начала. В нея са заложени 

корените на цялото Божие откровение, защото там се проследява началото на 

творението, на човечеството, на брака и семейството, на закона, на държавното 

управление, на литературата, на изкуството и на науката. Ще видим как се появява и 

изгражда един единствен по рода си народ, народът на Израел. Ще разберем какви са 

благословенията от покорството ни на Бога и последиците от проявата на своеволност от 

наша страна. Същевременно ще се запознаем с някои от най-значимите личности в 

човешката история. 
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Тази „Стъпка“ разкрива голямата картина на чудната Божия любов и замисъл за 

човечеството така, както я разкрива Старият завет. Като изучаваме заедно Стария завет, 

ще открием Божия модел на обещание и благословение за онези, които се уповават и 

покоряват на Него. Насърчавам ви да изучавате уроците с молитва и да живеете според 

истините, които откривате в тях. 

Каква е целта на това изучаване 
 

Човекът е създаден с определена цел. Но как ли ще я постигне той? И къде ли ще го отведе 

тя? 

 Целта на това изучаване е да ви даде общ поглед върху сътворението на човека, 

грехопадението му и Божия замисъл и промисъл по начин, по който животът на човека да 

се подчини отново на истинската си цел. 

 Тези уроци ще ви помогнат по шест начина: 

 Първо, ще получите обща представа за Божието дело в старозаветните времена. 

Уроците ще ви преведат през трийсет и деветте книги, разкривайки взаимовръзката 

помежду им. От изучаването ще видите как спасението на човечеството е било 

предвидено и замислено от Бога още в началото на сътворението. Ще проследите 

обещанията, които Бог дава, и тяхното изпълнение. Ще разберете как Старият завет се 

вписва в историята. 

 Второ, ще проследите историческия път на народа, чрез който Бог се открива на 

света. Ще научите как Бог създава и води този единствен по рода си народ – Израел. Ще 

наблюдавате как израилтяните благоденстват, когато се покоряват на Бога, и какви са 

последствията, когато не го правят. И най-вече ще разберете как Бог изгражда народ, от 

който да се роди Синът Му, за да изкупи човечеството. 

 Трето, от библейските примери ще научите колко важно е покорството в живота 

на християнина. Животът на светиите от Стария завет свидетелства за последиците от 

нарушаването на Божия закон и за радостта от всеотдайното отдаване на Бога. 

 Четвърто, ще наблюдавате примера на велики хора, живели с вяра. Авел, Мойсей, 

Ной, Авраам, Исус Навиев, Давид, Илия и Еремия – всички 

те притежават качества, които ги правят Божии хора. 

Провалите и пораженията също не са им чужди. 

Открийте как са живели живота си за Бога и какъв е 

примерът, който са оставили за нас днес. 

 Пето, ще разберете действителното предназначение на Закона и истинската 

значимост на Божията благодат и прошка. Много християни се чудят дали все още 

трябва да спазваме постановленията на Стария завет. Защо Бог дава Закона? Какво става, 

когато съгрешим? Отговорите на всички тези въпроси ще изградят представата ви за 

чудесното дело, което Бог извършва за нас чрез Исус Христос. 

Ще наблюдавате примера на 

велики хора, живели с вяра. 
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 Шесто, ще видите как пророците служат на Бога със сила и дързост. Животът на 

тези мъже е достоен за подражание. Те се опълчват срещу общоприетото в обществото, за 

да живеят свято и посветено. Те предричат събития, които се сбъдват стотици години по-

късно. Ще видите изпълнението на вдъхновените им послания. 

Основи на вярата 

Стъпка 9: „Из страниците на Стария завет“ е част от „Десет основни стъпки към 

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

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

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

от стотици хиляди хора. 

 Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 9“, 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 групи. 

 Насърчавам ви, докато изучавате Стъпка 9, 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 следва Неговия модел на обещание и благословение. 

 

Как да извлечете полза от това изучаване 
 

На стр. 9 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Божият модел на 

обещанието“. Тя ще ви даде ясна представа за чудния Божий замисъл за възстановяването 

на взаимоотношенията и общението Му със съгрешилото човечество и възвръщането на 

човека към първоначалната му цел. Поместени са кратък исторически преглед и резюме 

на книгите от Стария завет, чиято цел е да ви подпомогнат при изучаването. Прочетете 
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статията внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате 

уроците. 

 Тази „Стъпка“ съдържаа осем 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, 

размишлявайте върху Словото с молитва. 

 Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване 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 помогнат 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. 

Най-важната цел при 

изучаването на уроците е не 

придобиването на знания, а 

близкото и сърдечно 

общуване с Бога 
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⋆ 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 размишлявате 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 

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

Святия 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). 
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Божият модел на обещанието 
 

Открай време човекът търси Създателя на живота и отговорите на значителни 

въпроси: Кой съм аз? Защо съм тук? Откъде съм се появил? Накъде отивам? 

 Бог ни дава отговорите в разказа за сътворението на човека, записан в книгата 

Битие. Нека се върнем заедно в самото начало и да си представим появата на човека. 

 Представям си го ясно. Бог загребва прясна пръст от земята и внимателно я оформя 

в необикновена нова форма. Тялото лежи пред своя Скулптор, готово за живот. С усмивка 

на задоволство Творецът се навежда и издишва дълбоко навътре в неподвижната фигура. 

Дъхът на живота залива белите й дробове. 

 Вълна от топлина преминава по тялото и го изпълва със сила.  

 То бавно проговаря: Кой съм аз? 

 Творецът се усмихва. „Ти си човек и се казваш Адам. Днес те направих като венец 

на творението Си.“ 

 „Защо съм тук?“ Адам се изправя на краката си. 

 „За да общуваш с Мен и да прославяш Моето име!“ – отговаря Светият. 

„Какво е бъдещето ми?“ 

„От реброто ти ще ти създам помощник и двамата ще бъдете мъж и жена. Вие ще се 

размножавате, ще населите земята и ще управлявате всичко, което съм създал.“ 

Ваятелят се вглежда в творението Си с възхита. Божиите думи на удовлетворение 

проехтяват триумфално по цялото небе: „Твърде добро е.“ Така започва човешкото битие. 

Съдбата се превръща в зла участ 

 Бог създава човека със свободна воля – способността сам да определя съдбата си – 

и влага в него естествената наклонност и силата да се покорява. Адам познава Божията 

воля и знае как се отплаща покорството и наказва непокорството. Но ще избере ли да се 

покорява? 

 За да го изпита, Бог поставя едно дърво в Едемската градина. Яденето от плода на 

това дърво ще унищожи невинността на Адам и ще му даде способността да познава 

доброто и злото, което ще доведе до неговата смърт и падението на цялото човечество. 

„Но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него – предупреждава го Бог – 

защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш“ (Битие 2:16-17). 

 Историята ви е позната – змията, Сатаната, подмамва Ева, тя яде от забранения 

плод и дава от него на мъжа си. Независимо че знае какви ще са последствията, Адам 

решава да го опита. Тази проява на непокорство става причина за грехопадението на 

човека и отделянето му от любящия Създател (Битие 3). Последиците са пагубни. 
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 Първо, грехопадението проваля Божия първоначален замисъл за хората. Човекът 

узурпира мястото, което принадлежи на Бога, и прекъсва своята зависимост от Него. 

Ставайки независим от Създателя си, той губи вечната си връзка с Бога. 

 Второ, появяват се болката, трудностите и страданието. Жената страда при 

раждане. Що се отнася до мъжа, земята бива прокълната и престава да ражда добри 

плодове, без да се обработва. Тръни и бодили покриват всичко. Така хората се обричат на 

изтощителен труд. Изгонени от Едемската градина, те се изправят сред пълното с 

неизвестности бъдеще в един прокълнат и пуст свят (Битие 3:16-19, 22-24). 

 Трето, смъртта – отделеността от Бога, осъжда хората на вечна духовна 

тъмнина и ги затваря в царството на Сатаната. Постепенно общуването с Бога се заменя 

със страх от Него и радостта от невинността се помрачава от срам за греха (Битие 3:1-19; 

Римляни 5:12; Йоан 3:19). 

 В този момент на своеволност човечеството изгубва семето на вечния живот. 

Вместо да живеят вечно, сега дните на хората са преброени, а съдбата им – разрушена. 

Авторът на старозаветната книга Еклисиаст описва тази участ с ярки думи: 

Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен, но те 

изнамериха много измишления. Това е злото между всичко, 

което става под слънцето. Че една е участта на всичките, и 

най-вече че сърцето на човешките чеда е пълно със зло, и 

лудост е в сърцата им, докато са живи (Еклисиаст 7:29; 9:3). 

 В непокорството си Адам и Ева позволяват на стария лукав изкусител, Сатаната, да 

ги подмами в тунела на неверието и заблудата. На другия му край те и всички техни 

наследници се сблъскват с трагичния резултат от своеволието си. Вече не виждат ясно 

съдбата си. Последиците от своенравието им са очевидни – проблеми, болести, упадък и  

смърт. 

 Старият завет описва трагичните последствия от грехопадението – стремителното 

падение на човечеството към поквара, която стига такива ужасни размери, че кара Бог да 

съжалява, че е създал човека. Затова Той изпраща всемирен потоп и унищожава целия 

свят, като запазва само една малка част от творението Си. Въпреки новото си начало в 

лицето на Ной и семейството му, човечеството скоро затъва в нови дълбини на мрака. 

 Последната книга от Стария завет „Малахия“ - съдържа заключителните думи, 

които Бог отправя към Своя непокорен народ.  От своя страна последната книга в 

Библията Откровение описва крайната победа на Месията Христос над злото и 

окончателното връщане на човека към първоначалното му предопределение. 

 

 

Защо всички трябва да страдаме 
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 Хората често задават следния въпрос: „Защо милиарди хора трябва да страдат 

заради греха и непокорството на един човек, Адам?“ Отговорът е: защото той е 

представител на човечеството през всички времена. Нека обясня. 

 Съвременната история познава управлението на много безмилостни диктатори 

като Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Аятолах Хомейни и Саддам Хюсеин. Вземаните от тях 

решения слагат своя отпечатък върху живота на всеки жител на страните им. Делата на 

тези водачи, които не зачитат Бога, сеят страдание и смърт на милиони хора. 

  По същия начин грехът на Адам донася смърт и падение на всички, чиито 

представител е той. Всеки човек, роден на тази земя, е потърпевш от своеволното 

непокорство на Адам. Затова авторът на Еклисиаст стига до заключението, че „смъртта е 

сетнината на всеки човек, и живият може да вложи това в сърцето си“ (Еклисиаст 7:2). 

 Прегрешението на нашите прародители се изразява в това, че съзнателно издигат 

човешката воля над Божията. Те преднамерено нарушават божествено установените 

граници и решават да заменят словото на живия Бог с лъжата на Неговия покварен враг. 

Всяко човешко същество, родено след това, наследява тази склонност своеволно да 

определя живота си. Тя се нарича грешно естество. 

 Човешката своеволност се изразява в активно отхвърляне или пасивно 

безразличие (Псалом 106:40, 43; Исая 24:20). Поради греха човекът е по природа грешен 

и покварен. Тъй като разумът му е помрачен, а съвестта – опорочена, мислите и 

наклонностите му са подчинени на света и плътта и са „пълни със зло“ (Ефесяни 4:18; 1 

Коринтяни 3:3; Еклисиаст 9:3). 

 В това свое състояние човекът не може да изпита Божията любов. Той не заслужава 

Божията прошка, враждебно настроен е към всичко Божие, подвластен е на своята все по-

развратна природа и робува на сила, от която не може сам да се освободи (Римляни 8:7; 

7:18, 23, 24). 

Чудният Божий замисъл 

 Ако човекът се намира в такова състояние, как е възможно изобщо да се възстанови 

единството му със Създателя? Да се възобнови връзката му с Бога, така че той да изпълни 

своята първоначална цел? За това е нужно изкупление. Но кой може да стане негов 

изкупител? 

 Бог намисля нещо удивително. Този замисъл не се появява вследствие на 

грехопадението, а съществува още преди сътворението (Ефесяни 1:3-14). Той е плод на 

Божията безусловна любов и съвършена справедливост. 

Не е възможно човекът да се изкупи сам. Само някой без грях може да удовлетвори 

справедливостта на Бога. Този заместник трябва да бъде човек, за да може да заеме 

мястото на човека. Той трябва да е безгрешен, за да може да умре за грешниците. Тъй като 

сред хората няма човек, който да отговаря на тези условия, този спасител трябва да дойде 

от Бог. 
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За тази цел Бог, в личността на единствения Си Син, Исус Христос, заченат от Светия 

Дух и роден от девица, сам предлага необходимия заместник. 

Жертвоприношенията на животни в Стария завет символизират точно това. 

Израилтяните носят на свещеника жертвите си – агне без недостатък, гълъб или младо 

биче. Той убива животното и разпръсква кръвта му по олтара в знак за временното 

очистване от греховете. Жертвоприношението е първообраз на идването на Божия Агнец 

(Йоан 1:29), чиято кръв не очиства човешките грехове временно, а ги заличава завинаги. 

Изпълнението на това жертвоприношение от Стария завет е записано в Новия 

завет. Исус казва: 

Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло; всеизгаряния и жертви за 

грях не са Ти угодни. Тогава рекох: Ето, дойдох – в свитъка на книгата е писано за Мене – да 

изпълня Твоята воля, о, Боже.“ (Евреи 10:5-7) 

Идвайки на този свят и заемайки мястото, полагащо се на човека, Исус приема да 

понесе цялото наказание за човешкия грях (Исая 53:5-6; 1 Коринтяни 15:3-4; 1 Петрово 

2:24; 3:18; Евреи 2:9; Римляни 5:6-21). Защото е човек, Той може да умре за греховете на 

целия свят. 

Тук виждаме как, въпреки че ходът на човечеството е устремен безвъзвратно 

надолу и търпи последиците от тежкото си, но заслужено наказание, в Своята любов и 

милост Бог осигурява път за спасение. 

В Стария завет са представени както човешкото грехопадение, така и Божият план 

за спасение. Неотделим от старозаветните писания, планът за изкуплението е безспорно 

доказателство за Божията удивителна любов и благодат. Присъдата над змията, 

жертвоприношението на Авел, вярата и послушанието на Авраам, ръководството на 

Мойсей, зараждането на еврейския народ и гласовете на пророците – във всички тях ярко 

се откроява призивът на Божията любов към човечеството. 

Навсякъде в Стария завет личността и природата на Бога се разкриват в контраст с 

трагедията и последствията от греха. Виждаме Бога като Създател, Канара, Съдия и 

Изкупител. И тук виждаме лъч на надежда – независимо колко мрачен ни се струва 

светът, ние знаем, че Бог има план и ние сме включени в него – трябва само да последваме 

Бога с доверие и послушание. 

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

чудесен план. Съветвам ви да се задълбочите в събитията и истините, като използвате 

всички достъпни литературни източници в християнските книжарници. 

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

изучаването на уроците от „Стъпка 9“. 

Книгите на Стария завет накратко 

Тридесет и деветте книги на Стария завет са разделени на три групи: 17 

исторически, 5 поетични и 17 пророчески. Историческите книги описват възхода и 
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падението на еврейския народ. Поетичните книги представляват литературата от 

златния век на нацията. А пророческите книги образуват литературата от тъмните 

периоди на евреите. 

Исторически книги 

 Мойсей е авторът на първите пет книги от групата на историческите. Те са 

наречени „Петокнижие“ и са познати още като „Законът“. Историческите книги разказват 

за възхода и падението на Израел. Тук се включват книгите Битие, Изход, Левит, Числа, 

Второзаконие, Исус Навиев, Съдии, Рут от 1 до 4 Царе, 1 и 2 Летописи, Ездра, Неемия и 

Естир. 

Битие  

 Думата „битие“ означава „книга на началата“. Тя описва сътворението на света, 

обяснява произхода на човека, описва появата и последствията от греха и разкрива Божия 

план за спасение. 

 В битие е записано как Бог избира Авраам, за да постави чрез него началото на 

еврейския народ, чрез който ще благослови всички народи. Тук виждаме един широк 

щрих в картината на Божия изкупителен план – спасението идва чрез вяра, а Спасителят 

на света ще дойде чрез избрания от Бога народ. 

Изход 

 Думата „изход“ носи смисъл на „излизане“. Книгата описва 400-годишното робство 

на богоизбрания народ в Египет, подробно проследява чудното му избавление чрез 

Мойсей и описва празника Пасха – като ежегодно възпоменание на бягството на евреите 

от робство. Освен това Изход разказва за даването на Закона, който установява духовния 

и морален живот, както и за построяването на скинията като място, в което Бог постоянно 

обитава.  

Левит 

 В Левит е записана системата от закони, съблюдаващи свещениците левити, които 

ръководят поклонението на еврейския народ. 

Книгата съдържа постановления, които определят взаимоотношенията между 

Израил и Бог. В Левит са записани закони за жертвоприношенията, ръкополагането на 

свещениците, чистотата на обредите, святостта, обетите и обещанията пред Бога. В тази 

книга думата святост се споменава най-много от цялата Библия. 

 

 

 

Числа 
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 Числа съдържа данни от преброяването на евреите (около 2 милиона души). Те са 

разделени на дванайсет племена според синовете на Яков и по време на пребиваването и 

пътуването им през пустинята всяко племе изпълнява определена длъжност. 

 Предназначена за народа на Израел, книгата Числа описва историята на 40-

годишното скитане на израилтяните в пустинята, които се усъмняват, че Бог ще изгони 

езическите народи от „Обетованата земя“, за да я завладеят. 

Второзаконие 

 По време на 40-годишното скитане из пустинята израства ново поколение евреи. 

На него, заедно с Исус Навиев и Халев (единствените останали живи от предишното 

поколение), е позволено да влязат в земята, която Бог им обещава. 

 Една от най-цитираните книги в Новия завет, Второзаконие, се обръща точно към 

това ново поколение. Книгата включва последните проповеди на Мойсей, с които 

припомня на Божия народ какво Бог е сторил за тях и настоява да се посветят отново на 

Него. Израел е изправен пред възможността да избира да не се покорява и да изпитва 

жестоки страдания. 

Исус Навиев 

 Тази книга описва преминаването през реката Йордан, падането на град Ерихон и 

завладяването на Ханаан (Обетованата, обещаната земя). Книгата проследява 

установяването на израилевите племена на земята, която приблизително съвпада с 

границите на днешен Израел. Бог е представен като свят и ревнив Бог, който не допуска 

поклонение на други богове. 

Съдии 

 Централната тема на книгата Съдии е: „Всеки правеше това, което бе добро в 

собствените му очи“. В Израел няма нито цар, нито система на управление, нито монархия. 

Израилтяните трябва да живеят в земята, която Бог им дава, и да Му служат, но те не го 

правят. Езическите племена нахлуват в страната, а идолопоклонничеството процъфтява. 

 В Съдии виждаме, че Бог винаги осъжда греха, но и винаги е готов да прости на 

онези, които се разкайват. 

Рут 

 Носеща името на една от главните героини, книгата Рут е разказ за верността и 

любовта на една жена. Тя има следните три цели: 1) да покаже, че във време на 

национално неверие и непокорство има отделни хора, които продължават да служат на 

Бога; 2) да покаже началото на рода, от който ще се роди Месията; 3) да илюстрира 

принципа на изкуплението. 

 Книгата говори за това как Бог ръководи и помага на онези, които са верни на Него 

и милостиви към другите. Основните теми в Рут са верността, милостта, богоугодния 

характер, Божията закрила и благословение. 
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1 Царе 

 Книгата представя живота на Самуил, последния от съдиите. Освен това в книгата 

са записани и установяването на монархията при цар Саул, падането на Саул и избирането 

и подготвянето на Давид за цар. 

2 Царе 

 Тази книга отразява възстановяването на реда чрез възкачването на трона на цар 

Давид, Божи избраник. Бог сключва великия завет с Давид, от който ще произлезе вечното 

царство на Месията. 

 Книгата описва богоугодните качества на Давид, разкрива грешното му естество и 

показва последствията от греха. 

3 Царе 

 3 Царе представя управлението на цар Соломон, построяването на Храма и 

разделянето на израелското царство при Ровоам и Еровоам (Ровоам става цар на Южното 

царство, наречено Юдея, със столица Ерусалим, а Еровоам царува в Самария, столицата на 

Северното царство, наречено Израел). 

4 Царе 

 Тази книга разказва историята на двете царства и окончателното им превземане. 

Южното царство Юдея е завладяно и отведено в плен във Вавилон. Северното царство 

Израел е превзето и подчинено на Асирия. 

 Книгата говори за това, че дори Божието търпение не е безгранично и за това какво 

става с всички, които не желаят да бъдат ръководени от Бога. 

1 Летописи 

1 Летописи описва управлението на цар Давид и превъзходството на евреите и 

тяхната религия над другите народи и религии. Книгата проследява родословието на 

Давид и учи, че истинското поклонение трябва да заема централно място в живота на 

отделния човек и на народа като цяло. 

2 Летописи 

 Тази книга съдържа обзор на царуването на Соломон, Ровоам, Еровоам и другите 

царе след тях. Тя разкрива критериите, по които Бог съди царте и ги изобличава за 

греховете им. Освен това книгата цели да обедини народа около истинското поклонение 

на Йехова. 2 Летописи съдържа подробно описание на построяването на Храма в 

Ерусалим. 

 

Ездра 

 Това е разказ за завръщането на останалите след плена живи евреи в Ерусалим, 

възстановяването на закона и ритуалите и повторното изграждане на Храма. 
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 Книгата говори, че Бог е решен да изпълни обещанието Си да върне народа Си в 

Обетованата земя. Това е драматичен разказ за изпитанието и съживяването на вярата.  

Неемия 

Неемия, начело на група изгнаници, ръководи възстановяването на крепостните 

стени на Ерусалим и възвръщането на гражданското управление. В тази книга е записано 

изпълнението на пророчествата на Захария и Данаил, че крепостните стени ще бъдат 

възстановени. 

Естир  

 Естир е еврейка, която става царица на Персия. Въпреки че една част от пленените 

евреи се връщат в Ерусалим преди това, повечето предпочитат да останат под властта на 

персите. Тази книга разказва как Естир, царица (по Божие провидение), запазва еврейския 

народ от унищожение. 

 Разказът за Естир е пример за Божия суверенитет и Неговата любяща загриженост 

за народа му. 

Поетически книги 

  Петте петически книги са отзвук на отделни преживявания на хора от Божия народ 

в различни обстоятелства от земния живот. В тази група са включени книгите Йов, 

Псалми, Притчи, Еклисиаст и Песен на песните. 

Йов 

 Книгата Йов е написана под формата на драматична поема и е всепризната като 

литературен шедьовър. Вероятно най-старата от книгите в Стария завет, Йов разглежда 

древния въпрос: „Защо страдат праведните“. 

 Книгата представя Божия суверенитет и значението на истинската вяра, показва, 

че сред страданието и атаките на Сатаната човек може да разчита на Божията доброта и 

вярност. 

Псалми 

 Псалмите представляват поклонение и изповеди пред Бога. Основните теми от 

Псалмите са хвалението, Божията мощ, прошката, благодарността, доверието, Месията, 

Йехова, Законът, сътворението, бъдещето на Израил и укрепването на обновеното сърце 

в периоди на страдание и безизходици. Като книга с еврейски химни, Псалмите са 

предназначени за лично и групово поклонение пред Бога. 

 

 

Притчи  

 Това е сборник от мъдри мисли за живота. Основното ударение е върху 

праведността и страха от Бога. Най-важните теми на книгата засягат мъдростта, 
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взаимоотношенията, езика, работата и успеха. Притчи предоставя нравствени 

напътствия и учи хората как да прилагат божествената мъдрост в ежедневния си живот. 

Еклисиаст 

 Книгата отразява човешките размисли за живота и безсмислието му без Бога. 

Авторът, цар Соломон, се обръща назад към миналото си и описва как е търсил 

удовлетворение. Той показва колко суетно е преследването на житейски удоволствия за 

сметка на взаимоотношенията с Бога. Фактът на смъртта, потвърждава той, подсилва още 

повече безполезността на човешките постижения, които не са свързани с Бога. 

Песен на песните 

 Този разказ за любовта между един младоженец и неговата любима утвърждава 

святостта на брака и символизира любовта на Бога към Неговия народ. Книгата издига 

красотата и силата на любовта и посвещението. 

Пророчески книги 

 Пророците са хора, които Бог издига във време на безверие и 

идолопоклонничество. Те са главно възродители и патриоти, които от името на Бога се 

обръщат към сърцата и съвестта на хората. Проческите послания имат две особености: 1) 

отнасят се за конкретното място и за времето, в което живее пророкът и 2) предсказват 

Божиите намерения за бъдещето. 

 Пророческите книги се делят на две групи: големи и малки пророци. Наречени са 

така в зависимост от големината на книгите им. 

 В групата на големите пророци влизат книгите на Исая, Еремия, Плачът на Еремия, 

Езекиил и Даниил. Книгите на малките пророци са Осия, Иоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, 

Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария и Малахия. 

Исая 

 Исая е считан за „царя на старозаветните пророци“. Той изцяло вярва в идеята, че 

неговият народ трябва да е народът на Месията на света. Исая има пророчество за Юдея, 

Южното царство, призовавайки я да се върне при Бога. Основни теми на книгата са 

святостта, наказанието, спасението, надеждата и идването на Месия, който ще спаси 

народа Си. 

Еремия 

 Той живее и служи на Бога в периода на последните четиридесет години от 

съществуването на юдейското царство, разрушаването на Ерусалим и отвеждането на 

жителите му в плен във Вавилон. Неговите призиви строго предупреждават Юдея да се 

откаже от идолопоклонничеството, за да избегне неизбежната последица – вавилонския 

плен. 

 Еремия предсказва идването на Месия, който ще въведе Божия народ в ново 

бъдеще и нов завет. 
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Плачът на Еремия 

 Тази книга е написана от Еремия и е съставена от пет поеми, оплакващи 

разрушаването на Ерусалим по време на вавилонския плен. Плачът на Еремия насочва 

вниманието към последиците от греха и милостта на Божия съд, предлага надежда за 

бъдещи по-добри времена. 

Езекиил 

 Езекиил е пророк по времето на вавилонския плен. Неговата цел е да припомни на 

израилтяните, че Бог постъпва справедливо, като допуска Божият народ да бъде пленен, 

но рано или късно нацията ще бъде възстановена. 

Даниил  

 Даниил пророкува по времето на вавилонския плен. Книгата му е изключително 

важна за тълкуването на пророчествата в Новия завет. Темите са: 1) отстъпничеството на 

Църквата; 2) Голямата скръб; 3) завръщането на Христос и 4) възкресението Му. 

 Видението на Даниил преминава бързо през целия ход на световно управление от 

езичниците до неговия катастрофален край и до утвърждаването на царството на Месия. 

Осия 

 Осия е пророк на Северното царство (Израил) по времето, като Исая пророкува в 

Южното царство. Книгата му е пророчество за Божията непреходна любов към Израил. 

Той представя Израил като невярна съпруга, която временно е отхвърлена, но която в 

крайна сметка ще бъде очистена и приета отново. 

Йоил 

 Пророкът Иоил от Южното царство подканва народа да се покае, защото наближава 

ден на съд. Освен това той провокира останалите верни юдеи да вярват в Божиите 

обещания за наближаващото спасение и близкото унищожение на враговете на Божието 

царство. 

Амос 

 Амос, пастир и горски пазач, е пророк в Северното царство, когато то се намира в 

своя апогей. Начинът, по който разпалено заклеймява разточителния живот, 

идолопоклоничеството и нравствената поквара в Израел го открояват като един от най-

пламенните проповедници на своето време. Пророкът осъжда Израел за греховете и 

преследването на бедните. 

 

Авдий 

 Книгата е против народа на Едом, непримирим враг на Юдея, който постоянно 

създава затруднения на юдеите, злорадства, когато те срещат трудности и опустошава 

земите им с постоянни набези. Ето защо едомците няма да избягат от Божието наказание. 
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 Под формата на погребален химн книгата показва унищожителната реакция на 

Бога към онези, които враждуват с Неговите деца. 

Йона 

 Бог призовава Йона да свидетелства на жителите на Ниневия, столицата на 

Асирийската империя. Книгата учи, че Божията благодат се разпростира не само върху 

Неговия избран народ, а достига до всички народи. 

 Исус използва преживяването на Йона, за да изобрази собствената си смърт и 

възкресение. (Матей 12:38-41). 

 Книгата изгражда цялостен образ на Божията любов и състрадание към всички, 

които се каят за греховете си и се връщат при Него. 

Михей 

 Михей е послание, отправено както към Израел, така и към Юдея. То набляга на 

техните грехове, предупреждава ги, че ще бъдат опустошени и предлага милост на всички, 

които се покаят. Михей предсказва и идването на Месия. 

Наум 

 В това послание, което изобличава Ниневия, пророкът предсказва нейното 

разрушение. Посланието на Йона носи милост, а това на Наум – гибел. Взети заедно те са 

пример за начина, по който Бог постъпва с различните народи: щедро им дава благодат, 

но осъжда тези, които постоянстват в греха. 

Авакум 

 Авакум е пророк, чиято основна мисъл не е толкова Израил да се спаси от 

наказание, колкото да се защити святостта на Йехова. Авакум е написана в навечерието 

на вавилонския плен. Целта на пророка е да покаже, че Бог продължава да държи всичко 

в Своите ръце, независимо от присъствието на злото в света. 

Софония 

 Софония пророкува точно преди началото на вавилонския плен. Понеже Юдея е 

изоставила Господа и не зачита изискванията Му за праведен живот, наказанието е близо. 

Софония предрича завладяването на Израил и наказанието на народите, което ще 

последва. Той предсказва също, че Бог ще пречисти и освободи народа Си и ще му даде 

надежда. 

 

Агей 

 Агей е пророк на оцелелите евреи, които се завръщат в Ерусалим след седемдесет 

годишния плен. Бог казва на хората да довършат храма, но те се интересуват повече от 

построяването на собствени къщи. Петнадесет години наред храмът остава на заден план. 
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Агей настоява хората да подредят по важност нещата в живота си и да довършат храма. 

Докато работят, Агей уверява хората, че Бог е с тях и че в крайна сметка ще успеят. 

Захария 

 Той също е пророк на оцелелите и завърнали се след седемдесет годишния плен. 

Книгата му е най-апокалиптичната и месианска от всички книги на малките пророци. В 

по-голямата си част пророчеството говори за първото и второто идване на Месия. 

Малахия 

 Малахия е последният пророк на възобновената държава. Той също предрича двете 

идвания на Месия. Докато Агей и Захария изобличават хората, задето не са довършили 

храма, Малахия ги обвинява, че го пренебрегват и че поклонението им не е истинско. 

Пророкът заклеймява греховете на свещениците и на народа, но ги уверява, че Божията 

любов остава безкрайна независимо от тяхното пренебрежение и непокорство към Него. 
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Урок 1: Началото 
 

Битие ни запознава с произхода на човека, неговото грехопадение и Божия промисъл за 

спасението му. Тъй като Библията е вдъхновеното Божие Слово, можем да разчитаме, че 

книгата е абсолютно точна във всяка една подробност. 

 Както вече видяхме, човек е създаден, за да общува с Бога, но от упорито своеволие, 

той избира да тръгне по свой собствен път и връзката е нарушена. Това Библията нарича 

грях. 

В резултат на греха на Адам цялото 

човечество наследява грешно естество. Апостол 

Павел пише: „Затова, както чрез един човек грехът 

влезе в света, и чрез греха – смъртта, и така 

смъртта премина във всички човеци, понеже 

всички съгрешиха.“ (Римляни 5:12). 

Това е първото действие в историята на 

човечеството – то подготвя сцената за всичко, което 

следва. Ако грехът не се бе появил, то нямаше да има 

нужда от изкупление, нито от Библия, която да ни 

показва пътя към него. 

Централна тема на този урок е произходът на 

човека и на греха и последствията от грехопадението. 

Докато изучавате материала, направете връзката 

между събитията от най-ранната човешка история и 

състоянието на съвременния свят, както и на тяхното 

отражение днес. 

  

Цел: Да разберем каква е връзката 
на книгата Битие и нашето 
съвремие. 
Прочетете: Битие 1-3 

Научете наизуст: Римляни 5:12 
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Произходът на човека 

1. Как светът започва своето съществуване? (Битие 1) 

2. Какво е състоянието на света и на всичко по това време? (Битие 1:10, 12, 18, 21, 25). 

3. Как е създаден първият човек? (1:27) 

4. В началото разумно същество ли е той? (2:20) 

По какво съдите за това? 

5. Как е създадена първата жена? (2:21-22) 

Произходът на греха 

1. Каква заповед получава човекът от Бога? (1:28-30) 

Какви са взаимоотношенията между човека и Бога? (1:28) 

2. Как бихте характеризирали личността на Сатаната, когато той се появява пред Ева 

като змия? (Битие 3:1-5) 

Как на практика в живота ви се проявяват тези негови характеристики? 

3. Чий авторитет поставя под съмнение Сатаната? (3:1) 

Вярно ли отговаря Ева? (3:2-3 – обърнете внимание на последната част от стих 3 и 

я сравнете с 2:17) 

4. В светлината на 1 Йоан 2:16 анализирайте изкушението и избройте трите му 

елемента. (3:6) 

1) 

2) 

3) 

5. Защо е забранено на Адам и Ева да ядат от дървото? (2:16-17) 

 

Последствията от греха 

1. Какво е последствието от греха на мъжа и жената? (3:7-8) 

2. Какво е наказанието за греха на: (3:14-19) 

Змията? 

Жената? 

Мъжа? 

Какви промени настъпват във връзката на човека с Бога? (3:8-10) 
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3. Какво обещава Бог за участта на Сатаната? (3:15) 

„Потомството на жената“ е начинът, по който Библията описва появата на Христос в света 

– заченат от Святия Дух, роден от жена, но без земен баща. (Сравнете с Матей 1:18-23). 

Като имате предвид това, обяснете връзката между първото и второто идване на Христос 

и този стих. 
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Урок 1: Практическо приложение 
 

1. Как грехът на Адам и Ева се отразява на нас днес? (Римляни 5:12) 

 

2. Започвайки с Битие 3:15, Бог постоянно насочва погледа ни към времето, когато 

„потомството на жената“ ще понесе наказанието за греха вместо човека.  

 
 

В таблицата разгледайте пророчествата за Христос и тяхното изпълнение. 

Това са само няколко от над тристате текста в Стария завет, които се отнасят до 

идването на Месия и се изпълняват чрез живота, служението, смъртта и 

възкресението на Исус. 

Намерете и прочетете всички посочени стихове, свързани с обещанията и с тяхното 

изпълнение. 

 

 

Каква е цялостната картина, която те разкриват пред вас? 

 

 

3. Прочетете Римляни 3:23 и 6:23. Опишете какво означават за вас смъртта и 

възкресението на Исус. 

 

Обещаният от Бога Месия 

   

1. Роден от девица Битие 3:15; Исая 7:14 Матей 1:18-23 

2. От народа на Израел Битие 12:3; Числа 24:17, 19 Матей 1:1-17 

3. От рода на Юда, 

Давидов потомък 

Битие 49:10; Исая 11:1, 10 Лука 1:31-33 

4. Роден във Витлеем Михей 5:2 Лука 2:4, 6, 7 

5. Време на раждане Даниил 9:24-26 Галатяни 4:4 

6. Част от детството в 

Египет 

Осия 11:1 Матей 2:14, 15 

7. Страдание и 

примирителна жертва 

Исайя 53:4-6 2 Коринтяни 5:21 

8. Триумфално влизане 

в Ерусалим 

Захария 9:9 Матей 21:2, 4, 5 
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9. Разпънат на кръст Псалм 22 Матей 27 

10. Възкресение Псалм 16:9-10 Деяния 2:31-32 
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Урок 2: От Адам до Авраам 
 

Грехопадението на Адам не само разрушава връзката между човека и Бога, но и в 

крайна сметка става причина за разрива във взаимоотношенията между хората. 

Покварата на човешкото естество се задълбочава, когато Каин убива своя брат Авел. 

 

Понеже хората започват да изграждат цивилизацията си без Бога, насилието и 

смъртта стават неотделна част от живота им. Човешкото беззаконие минава всякаква 

граница и Бог започва да съжалява, че е създал човека. 

 

Като вижда, че само Ной и семейството му заслужават да бъдат спасени, Бог решава 

да унищожи творението Си с всемирен потоп. Независимо от това след потопа 

онаследеното грешно естество на човека го тласка отново към своеволност. Този път Бог 

се противопоставя на човешката дързост, като смесва езиците на непокорните хора и ги 

разпръсква по лицето на земята. 

 

Въпреки всичко от разказите за живота на Авраам, Исаак, Яков и Йосиф виждаме, 

че Бог не бездейства, а работи за изкуплението на човечеството. С призоваването на 

Авраам идва обещанието за спасение. Понеже Авраам се покорява на Бога с вяра и любов, 

Бог му обещава благословение на целия свят. Животът на Авраам разкрива как Бог 

изгражда и изпитва вярата му в това обещание. 

 

Избраният род на Авраам и Исаак води до 

обещания Месия, Исус Христос, който изпълнява 

обещанието за благословение и изкупление. 

Родословието на Христос е част от нишката на 

книгата Битие. Посочените там хора са избрани, 

защото, както Авраам, те са хора на вярата. Днес 

ние, които приемаме Исус чрез вяра, ставаме част 

от потомството на верния Авраам (Римляни 4:16)   

  

Цел: От примерите в Библията 

да разберем важността на 

покорството за християнския 

живот. 

Прочетете: Битие 4, 6, 7, 12, 

22. 

Научете наизуст: Римляни 

4:20-21 
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Урок 2: Изучаване на Библията 

 
Каин и Авел  

1. В Битие 4 се описват две жертвоприношения. Как преценявате всяко от тях? 

Защо едната жертва е угодна на Бога а другата – не? 

2. Според вас какво означава стих 7? 

3. Прочетете Евреи 11:4. Каква роля играе вярата в приноса на Авел и каква в  

приноса на Каин? 

4. Посочете поне един пример за жертви като тези на Каин и Авел. 

Ной 

1. Защо Бог съжалява, че е създал човека? (Битие 6:5-7) 

2. Защо Ной е избран да построи ковчега? (6:8-9) 

3. Според вас какво постига Бог чрез Ной? (Битие 6:17-22; вижте също и Евреи 11:7) 

Авраам 

1. Авраам заема уникално място в световната история. 

Три религии посочват Авраам като свой основоположник: християнството, 

ислямът и юдаизмът. Въз основа на Битие 12:2, 3; 16:14, 15 и 17:19 как всяка от тези 

религии обяснява произхода си от Авраам? 

2. Защо Бог отправя към Авраам нареждането, записано в Битие 22:1, 2? 

3. Разгледайте и обяснете Битие 22:8 

4. Как готовността на Авраам изобразява Божията любов към нас? 

Урок 2: Практическо приложение 
 

1. Каква поука извличате от отговора, който Бог дава на Каин? 

 

 

2. Мислите ли, че щяхте да се качите в ковчега с Ной? Защо? 

 

 

3. По какъв начин сте благословени вие и семейството ви според обещанието в Битие 

12:3? 

 

 

4. Как разказът в Битие 22 за Авраам, който принася сина си Исаак в жертва, може да 

засили вярата ви? 
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Урок 3: Мойсей, пасхата и  излизането от Египет 
 

Яков, внукът на Авраам, отвежда семейството си в Египет, за да избегнат глада. 

Четиристотин години по-късно потомството му се умножава значително. На трона на 

Египет се възкачва нов фараон и изплашен от големия им брой той подлага израилтяните 

на жестока експлоатация.  

 1 и 2 глава на изход описват развоя на тези събития, 

раждането и живота на Мойсей и зова за спасение, който 

израилтяните отправят към Бога. Бог чува жалбите на Своя 

народ и изпраща Мойсей да ги изведе из Египет.  

 

 

  

Цел: Да се научим да живеем 
чрез вяра, осланяйки се на 
Господа. 
Прочетете: Изход 3, 4, 12, 14 

Научете наизуст: 1 Коринтяни 
10:13  
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 

Водачът Мойсей 

1. Прочетете Евреи 11:23-29 

Според вас защо Бог избира Мойсей да поведе народа? 

2. Прочетете Изход 3 и 4. 

Когато Бог казва на Мойсей какво иска от него, каква реакция на хората посочва? 

(Изход 3:18) 

Чия ще е заслугата за тази реакция? (Изход 3:17, 20, 21 и 4:12) 

Каква е ролята на Мойсей във всичко това? 

3. Какво казва Мойсей в Изход 4 и как му отговаря Бог? 

Стихове 1-9 

Стихове 10-12 

Стихове 13-17 

4. В Изход 4:1 Мойсей казва: „Ами ако не ми повярват?“ Как реагират хората, когато 

Мойсей се покорява на Бога? (стих 31). 

Пасхата  

Прочетете Изход 12 

1. Защо Бог изпраща напаста? (стих 12) 

2. Коя е основната заповед, дадена на децата на Израил? (стих 13) 

3. Каква е връзката между Христовата смърт и Пасхата, посочена в следните стихове: 

Изход 12:3 – Йоан 1:29 

Изход 12:5, 6 – Исая 53:7; 1 Петър 2:22 

Изход 12:6 – 1 Коринтяни 5:7 

 

Какво изобразява кръвта върху двата стълба и горния праг на вратите? 

4. Какво мислите, че се е случило с хората, които не са последвали напътствията, 

дадени чрез Мойсей? 

Коя духовна истина се илюстрира с това? 

5. Какво ни казва Изход 12:29 за Бога, Който уважава свободата на личността? 
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Имайки това предвид, какво е състоянието на всеки човек, който не е приел 

Христос? 

 

Изходът („излизането“) 

1. Веднага след Пасхата се случва едно от най-великите събития в историята на 

Израел. Кое е то? (Изход 12:40, 41) 

2. Сравнете Изход 3:7, 8 и Йоан 3:16. Каква връзка намирате между тях? 

3. В Изход 14 е записано едно от най-забележителните и известни чудеса на света. 

Разкажете го накратко. 

Коя духовна истина ви разкрива това събитие? 

4. Докато са в пустинята, израилтяните са подложени на много изпитания и 

трудности. През дългите години на скитане по пътя към Обещаната земя те не се 

покоряват на Бога няколко пъти. (Вижте Изход 17:1-7; 32:1-6, 15-20 и Числа 21:4-9.) 

Какво е значението на описаните в Стария завет събития за ежедневния ни живот? 

( 1 Коринтяни 10:5-11) 

 

Какви неправилни отношения и грехове са посочени в тези примери? 

 

5. Какво е Божието обещание към нас в обобщението за скитането из пустинята в 1 

Коринтяни 10:1-13? 

Запишете стиха с обещанието и го изповядайте с вяра. 

 

 

Урок 3: Практическо приложение 
 

● В Изход 4:2 Бог задава на Мойсей един въпрос. Какъв е той? 

● Бог очаква да използваме това, което имаме. Мойсей използва тояга, Давид – 

прашка, Гедеон – фенери, стомни и тръби. А вие какво имате  в ръцете си? 

● Според вас по какъв начин Бог иска да използвате това, което ви е поверил? 

● Как може да използвате 1 Коринтяни 10:13 във всекидневния си живот? 
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Урок 4: Закон и благодат 
 

Божието свято Слово постоянно сравнява Закона на Мойсей с Божията благодат.

 Под закона Бог изисква праведност от човека. Законът е свързан с дела.   

Под благодатта на Христос Бог дава праведност на човека и тя се получава чрез вяра 

(Йоан 1:17; Ефесяни 2:8, 9). 

Чрез закона познаваме греха (Римляни 7:7, 8; Галатяни 3:19). Павел казва:  

„И аз бях някога жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз 

умрях.“ (Римляни 7:9). 

Павел съжалява, че поради грешното си естество той постоянно се бори със злото. 

„Защото, колкото за вътрешното ми естество,  аз се наслаждавам в Божия закон, но в 

частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме 

заробва под закона на греха, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от 

това тяло на смъртта? Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашия Господ!“ (Римляни 

7:22-25). 

Това е битката на всяко Божие дете, отделено от Божията благодат, която чрез Исус 

Христос ни освобождава от вината, дошла в резултат от Закона и робството, предизвикано 

от нашите грехове. Павел казва: „Благодаря на Бога чрез Исус Христос, нашия Господ!“ 

(стих 25). 

Докато Исус представя съвършения израз на Божията благодат, човек не може да 

не забележи, че разказите в Стария завет представляват една препълнена галерия от 

картини, изобразяващи Божията милост. От човешките непосилни усилия под Закона 

става ясно, че освобождението може да дойде само чрез Божията милост и благодат. По 

този начин се стига до решаване на проблема с наказанието на греха и виждаме Божия 

път за спасение, предлаган на всички, които искрено вярват в Него и Му се покоряват. 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Законът     

Когато стане дума за „Закона“, това което най-често 

изпъква в съзнанието ни, са Десетте Божи 

заповеди. 

 Десетте Божи заповеди са записани първо в Изход 

20, а след това и във Второзаконие 5. Те са: 

 

1. Да нямаш други богове освен Мен. 

2. Не си прави кумири или други подобия. 

3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог. 

4. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 

5. Почитай баща си и майка си. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействай. 

8. Не кради. 

9. Не лъжесвидетелствай срещу ближния си. 

10.  Не пожелавай нищо, което принадлежи на ближния ти. 

 

1. В Матей 22:37-40 Исус обобщава тези десет заповеди в две. Кои са те? 

1) 

2) 

2. Какво казва Яков за сериозността на нарушаването дори на една от тези заповеди? 

(Яков 2:10) 

 

Каква е ролята на Закона 

Прочетете Второзаконие 29:29 и 30:11-20. 

 Мойсеевият закон е завет на дела. Бог казва: „Да правиш“ и „Да не правиш“. 

Заповедите и съответните наказания при неподчинение са ясно посочени. 

 Речникът на Уебстър определя закона като „правило за поведение или действие, 

предписано от висшестояща власт и подсилено чрез санкция“. Законът винаги съдържа 

две неща: норма и наказание. 
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 Тези закони представляват Божия стандарт за праведност в съответното време. Те 

буквално са „летвата“, която човек трябва да скочи. Новият завет казва, че: „чрез закона 

става познаването на греха“. Исус Христос идва, за да изпълни „Закона“ и самият Той става 

Божия стандарт за праведност. 

1. Как трябва да реагират Божиите хора на нещата, които Бог открива за Себе Си? 

(Второзаконие 29:29; 30:11, 19). 

2. Каква е накратко същността на Закона? (Второзаконие 30:16, 20). 

3. Как Исус обобщава Божията воля за човека в Марк 12:29-31? 

4. Какво според вас е отношението на Исус към Закона според Матей 5:1:? 

5. Прочетете Римляни 3:19-26 

Какво разкрива Законът? (стихове 19, 20) 

 

За какво свидетелства Законът, без да го разкрива напълно? (стих 21) 

 

Как нещата се разкриват напълно? (стихове 22-24) 

 

Благодат  

1. Английският превод на Римляни 3:19-26 в The Living Bible (живата Библия) ще ви 

помогне да разберете Божията благодат. Докато четете пасажа, подчертавайте 

изразите, които са важни според вас. 

„Божието осъждение тегне върху юдеите, тъй като те носят 

отговорността да спазват Божиите заповеди, а не да вършат всевъзможни злини. 

Всички те са без извинение; всъщност целият свят стои гузен и виновен пред 

Всемогъщия Бог. Сега разбирате ли? Никой не може да се оправдае пред Бога чрез 

дела, дадени от Закона. Защото колкото повече опознаваме Божиите закони, 

толкова по-добре разбираме, че не им се подчиняваме. Неговите заповеди са дадени 

само за да ни покажат, че сме грешни. 

Но сега Бог посочва различен път към небето – не „като 

сме достатъчно добри“ и се опитваме да спазваме законите Му, 

а един нов път (макар в действиетлност да не е нов, защото 

Писанието отдавна говори за него). Сега Бог казва, че ще ни 

приеме и оневини – ще ни обяви за „невинни“ – ако вярваме, че Исус 

Христос е понесъл греховете ни. И всички можем да се спасим, 

като дойдем при Христос, без значение какви сме или какви сме 

били. Да, всички сме съгрешили. Никой не отговаря на Божия 

съвършен идеал; въпреки това Бог обявява, че вече не сме 

„виновни“ за неподчинението си на Него, ако повярваме в Исус 

Христос, Който в милостта Си даром премахва нашите грехове. 
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Защото Бог изпрати Христос да понесе наказанието за греховете ни и да 

сложи край на гнева на Бога срещу нас. Той използва Христовата кръв и нашата 

вяра, за да ни спаси от гнева Си. По този начин Той се показа съвършено справедлив, 

макар и да не наказва хората, които преди са грешили. Защото Той е очаквал 

времето, когато Христос ще дойде, за да понесе тези грехове. И днес Той приема 

грешниците по същия начин, защото Исус е понесъл техните грехове“ 

 

2. Сравнете Римляни 3:20 и Ефесяни 2:8, 9 и запишете изводите си. 

Как се чувства човек, когато спазва Закона? 

 

Трябва ли животът под благодат да ни дава по-голямо желание да се покоряваме на 

Бога или не? 

 

Защо? 

 

Урок 4: Практическо приложение 
 

1. Как бихте обяснили разликата между Закона и благодатта на човек, който 

мисли, че чрез добрите си дела ще спечели благоволението на Бог Отец? 

 

2. Каква  е връзката на Христос със: 

Закона? 

 

Благодатта? 

3. Каква е вашата позиция спрямо: 

 

Закона? 

 

Благодатта?  

 

4. По какъв начин разбирането на Закона и благодатта може да промени вашето 

желание да сте угодни на Бога? 
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Урок 5: Изкупление и опрощение 
 

 Исус Навиев и Давид притежават едно отличително качество, с което са добре 

познати на всички. 

 Исус Навиев, надареният военен стратег на Мойсей, който в последствие въвежда 

Израел в Обещаната земя, е описан като избавител. От 

дванадесетте разузнавачи, които Мойсей изпраща в 

Ханаан да проучат територията, само Исус Навиев и Халев 

са напълно уверени, че Бог ще помогне на Израел да 

завладее земята. Заради готовността си да се покоряват 

на Бога, Исус Навиев и Халев са единствените, живели под 

египетско робство и след това влезли в Обещаната земя. 

Бог посочва Исус Навиев за наследник на Мойсей, за водач 

и избавител на Израел, защото той постоянно търси 

Божието напътствие в трудностите, които среща.                   

 Давид, пастир, поет и воин, станал втория и най-велик цар на Израел, е най-добрият 

пример за опрощение. 

 Предшественик на Исус Христос, неговото име се споменава сред героите на вярата 

в Евреи 11, а сам Бог го описва като „човек според сърцето си“ (1 Царе 13:14). Без съмнение 

Давид е една от най-популярните личности в Стария завет. Но животът му има и тъмна 

страна. Той прелюбодейства с Витсавее, нарежда да убият съпруга й Ури и открито се 

противопоставя на Бога, като извършва преброяване на населението. 

Въпреки грешките Давид притежава непоклатима вяра в Божията вярност и 

прошка и тази вяра е насърчение за нас днес. Той веднага изповядва с дълбоко разкаяние 

греховете си и Бог не се бави да му прости (Псалм 32:1-5). 

Поуката от неговия живот е, че дори когато ни се наложи да понесем последствията 

от греховете си (както Давид), можем да разчитаме, че Бог с любов ще ни прости всички 

прегрешения. 

Общото качество, което притежават Исус Навиев и Давид, е тяхната увереност в 

Бога. Тази тяхна характеристика ги поставя редом с най-великите Божии хора. 

Давид е царят, който най-силно свързва Бога и Неговия народ. Именно на него Бог 

казва: „И домът ти и царството ти ще се утвърдят до века“ (2 Царе 

7:16; вижте също и Псалм 89:3, 4, 27-29; 132:11). Това се изпълнява 

чрез един велик Цар, роден от потомството на Давид. Този Цар ще 

живее вечно и ще основе царство, което ще пребъдва вечно (Исая 

9:6,7; Лука 1:30-33).  

Съветвам ви да се задълбочите над този урок, като помолите 

Бога да ви помогне да прилагате научените принципи на практика. 
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Урок 5: Изучаване на Библията 
 

Исус Навиев и избавлението 

Името на Исус Навиев (Йешуа) ни помага да разберем 

основното в книгата. То означава „Йехова е спасение“. В 

Новия завет отново срещаме това име при нашия Господ 

„Исус“. 

1. Прочетете Исус Навиев 1:1-9 и избройте 

обещанията, дадени на Исус Навиев от Бога. 

Кое е условието, при което тези обещания биха се изпълнили? 

 

Кое от тези обещания можете да приложите на практика в живота си? 

 

Как? 

 

2. Защо в Исус Навиев 7 Бог казва на Исус Навиев да спре да се моли? 

Какво ви казва Бог в Псалм 66:18? 

 

Как можете да свържете Числа 32:23 и този пасаж? 

 

3. Какво се случва след опрощаването на греха? (Исус Навиев 8:1) 

4. Каква заповед дава Исус Навиев на народа, преди да умре? (Исус Навиев 23:6) 

5. По какъв начин качествата на избавител, притежавани от Исус Навиев, са 

първообраз на делото не Христос? 

Давид и опрощението 

1. Прочетете 1 Царе 24 и 2 Царе 5 и 12. Докато четете, отбелязвайте стиховете, които 

говорят за следните качества на Давид: 

Покорство 

Искреност 

Смелост 

Упование в Бога 

Способности на водач 

Цел: Да вярваме в Божиите 
обещания и да общуваме с 
Него без греха да ни пречи. 
Прочетете: Исус Навиев 1, 
7, 8, 23 

Научете наизуст: Исус 
Навиев 1:9   
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Греховни страсти 

Разкаяние за греха 

2. Благородството в характера на Давид се вижда в множеството записани събития от 

неговия живот, включително и в някои от току-що прочетените пасажи. За него се 

казва, че е „човек според Божието сърце“ и като такъв той заема специално място 

сред героите на вярата. Името, с което е наречен Исус като владетел на Божия 

народ, е „Давидов син“. 

 

Но според много хора разказите за ужасните грехове на Давид са в пълно 

несъответствие с този висок сан на духовен водач. 

Как е възможно този човек да се дава за пример и да се нарича „човек според 

Божието сърце“? 

 

Ако можете да отговорите на този въпрос, значи сте схванали същността на 

библейската вяра. Прочетете отново 2 Царе 12 и Псалми 32 и 51, написани по едно 

и също време от Давид. (Можете да разгледате и Римляни 4:1-8 и Лука 7:36-50; 18:9-

14.) 

 

3. Как преживяното от Давид ни показва отношението на Исус към грешниците? 

Дайте конкретен отговор. 

 

 

4. По какъв начин позицията на Христос като Цар и Първосвещеник може да се свърже 

с избавлението и опрощението? 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

1. От кой грях или проблем трява да бъдете избавени днес? 

 

 

2. Прочетете Притчи 28:13. Как можете да приложите стиха, за да разрешите 

проблема си? 

 

 

3. Прочетете Исус Навиев 24. Оградете всички посочени лични местоимения „аз“ в 

стиховете от 3 до 13 и отбележете всички неща, които Бог извършва за народа на 

Израел. 

 

Какво е необходимо да направи Той за вас? 

 

Помолете се с вяра Бог да работи във вас в тези области. 

 

4. Сравнете отношението на сърцето си с това на Исус Навиев и Давид. 

 

Как можете да използвате техния пример, за да водите живот, угоден на Бога? 
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Урок 6: Илия – силата на човека, воден от Духа  
 

Най-известният и драматичен образ сред пророците на Израел, Илия, е описан като 

труден човек, който живее в пустинята, но смело се противопоставя на управляващите 

царе. Бог го използва, за да прекрати поклонението пред Ваал. Наречен „най-величавият 

и романтичен герой, който някога се е раждал в Израел“, Илия е пример за силата на 

човека, воден от Духа. 

 Той предсказва на цар Ахав, че няма да има роса или 

дъжд, ако той не го поиска. В Сарепта той възкресява 

мъртвия син на вдовицата (3 Царе 17:17-24). На планината 

Кармил от небето пада огън в резултат на неговата 

молитва  (3 Царе 18:16-46). А 4 Царе 2:1-12 описва как, за 

да могат заедно с Елисей да преминат по сухо, Илия удря с 

кожуха си река Йордан и тя се разделя. По-късно пред 

очите на Елисей Илия е отнесен на небето с огнена 

колесница.  

Чрез пророк Малахия Бог обещава да изпрати 

на Израел друг пророк като Илия, който да „обърне 

сърцето на бащите към чадата, и сърцето на чадата 

към бащите им“ (Малахия 4:5,6). Това пророчество се 

изпълнява в лицето на Йоан Кръстител. Лука записва 

думите на ангела към бащата на Йоан, Захарий, че 

синът му ще „върви пред лицето Му в духа и силата 

на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата 

и непокорните – към мъдростта на праведните, за да приготви за Господа подготвен 

народ“ (Лука 1:17). 

Евангелията според Матей, Марк и Лука описват появяването на Илия редом с 

Мойсей и Исус на планината на Преображението. А според много богослови единият от 

двамата свидетели, споменати в Откровение 11:4-6, е Илия заради неговата власт да 

„заключва небето, та да не вали дъжд, през времето, за което те пророкуваха“. 

Без съмнение Илия е човек, воден от Духа. Но истинската сила на пророка не се крие 

в това, че може да прави чудеса. Ключът към тези способности е неговото близко и лично 

взаимоотношение с Бога. 

Същият Дух, който дава тази сила на пророка, днес живее във всяко Божие дете. 

Исус обещава, че ще получим цялата сила, която ни е необходима, когато Святият Дух 

дойде върху нас (Деяния 1:8) и тази сила ще ни направи плодоносни свидетели за Христос, 

когато изпълняваме Великото поръчение. 

Макар че може да ни се иска да вършим изумителни чудеса за нашия Господ, най-

важното нещо е взаимоотношението ни с Него да бъде винаги на първо място в живота 

Цел: Да служим на Бога със 
сила и дързост. 
Прочетете: 3 Царе 17 и 18. 
Научете наизуст: 3 Царе 18:21 
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ни. Бог може да ни използва само когато напълно и безусловно покорим живота си на 

Неговите планове и цели. 

Урок 6: Изучаване на Библията 
Илия 

1. Прочетете 3 Царе 17:1-7. Посочете верни ли са следните твърдения: 

- Спирането на дъжда зависи от всеки от посочените фактори: Бог е жив; Илия 

живее в Неговото присъствие; думите на Илия контролират дъжда. 

- Библията казва, че Илия усърдно търси Божията воля. 

- Пророкът се покорява на това, което му се заповядва за близкото бъдеще, без да 

знае окончателния развой на събитията. 

- Според Илия планът е абсурден и затова се колебае. 

- Потокът пресъхва и това доказва, че той е прав. 

 

2. Дайте пример за задължение, което не сте изпълнили, защото не сте намерили 

смисъл в него? 

 

Вдовицата 

1. Прочетете 3 Царе 17:8-24. Посочете верни ли са следните твърдения: 

- За Илия е характерно стриктно и точно послушание. 

- Когато синът й умира, чувството за вина кара вдовицата да се съсредоточи 

върху себе си. 

- Бог желае да ни освободи от вината, която в трудни моменти може да отслаби 

вярата ни. 

 

2. Мислите ли, че за Илия е унизително да направи стъпка на вяра, която го прави 

зависим от една много бедна вдовица? 

 

3. Според вас защо Бог работи с нас по такъв начин? 

 
 

Ахав 

1. Прочетете 3 Царе 18:1-18. Посочете верни ли са следните твърдения: 

- Ахав проявява известна загриженост за животните си. 

- Той отказва да узнае истинската причина за проблема си (стихове 17, 18) 

- Въпреки това Илия разпознава истинската причина (стихове 17, 18). 

 

2. Опишете случай, в който сте станали причина за някакъв проблем и не сте си 

признали. 

 

Какви бяха последиците? 
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3. Как може да избягвате този грях? (Притчи 3:5,6) 

 

Пророците на Ваал 

1. Прочетете 3 Царе 18:18-40. Посочете стиховете, в които Илия прави следното: 

- Изобличава хората за техните компромиси. 

- Предизвиква Божиите врагове, за да си премерят силите. 

- Сразява ги със своя режещ сарказъм. 

- Нарежда да се излее вода. 

- Моли Бога да се открие. 

- Нарежда свещениците да бъдат екзекутирани. 

 

2. Как можем да приложим тази случка в живота си днес? 

 

 

3. Молитвата на Илия в стих 36 рисува ярък портрет на живота, ръководен от Духа.  

 

 

Защо? 

 

Урок 6: Практическо приложение 
 

1. Опишете връзката на Илия с Бога. 

 

2. Сравнете вашата сила и връзка с Бога с тези на Илия. 

 

 

3. По какъв начин Божията сила е действала чрез вас в живота на другите? 

 

4. Какви промени в мисленето и духовния ви живот трябва да настъпят, за да 

намерите в Бога силата, която желаете? 
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Урок 7: Еремия – един самотен свидетел 
 

Ако смятате, че е трудно да отстоявате вярата си във вашето семейство, университет или 

квартал, вземете пример от Еремия. 

 Той е пророк, който отстоява вярата си. Предава с точност посланията на Бога 

въпреки многобройните опити да го убият. Неговите врагове поставят под въпрос 

честността му като пророк. Той живее в постоянен конфликт с религиозните и 

политически власти. И това не е никак чудно. Той препоръчва израелският народ да се 

предаде в ръцете на Вавилонската империя и нарича най-омразния враг на Юдея, 

Навуходоносор, „слуга на Господа“ (Еремия 25:9; 27:6). Нещо повече, той подбужда 

другите пророци да избягат при врага и е обвинен и осъден за 

държавна измяна. 

  Виждаме моменти, в които Еремия се оплаква на Бога за 

нищетата, в която се намира. Но мъката му за падението на 

Израел е толкова дълбока, че въпреки всички трудности той 

продължава да проповядва Божието слово и си спечелва името 

на „ридаещия пророк“.  

 
 Еремия е пример на човек, който неотклонно се 
придържа към целта и то в такива трудни моменти, в 
които много християни биха предпочели да не се 
посвещават на Божиите дела. Като Еремия понякога, 
трябва да сме готови да бъдем единствени свидетели 
сред силна съпротива, да говорим Божието слово и 
неотклонно да следваме заповедите Му. 
 

  

Цел: Да служим вярно на Бога 
независимо от 
обезсърченията. 
Прочетете: Еремия 1,20 и 21. 
Научете наизуст: Еремия 

23:29.    
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Урок 7: Изучаване на Библията 
 

Призоваването на Еремия 
 
Прочетете Еремия 1. 

1. Когато срещате стихове в Библията, които ви заповядват да говорите за Христос, 
мислите ли си: „О не, аз никога не бих могъл да го направя – не знам как“? 
 
Какво казва Еремия? (1-6) 

 
 

2. За да има полза от говоренето, трябва да знаете какво да кажете. Къде може да 
откриете правилното послание? (1:7-17) 

 
 

По какъв начин Бог докосва устните ни днес? (Ефесяни 5:18) 
 
 

3. В Америка не познаваме съпротива като тази, срещу която е бил изправен Еремия, 
макар че тя е реалност в други части на света. Как могат да ни помогнат тези 
стихове, за да се справяме с трудностите, които срещаме? (1:8, 18, 19). 
 
 
 

Арестуването и молитвата на Еремия 
 
Прочетете Еремия 19:14, 15. В стих 14 виждаме, че не само думите, които изрича Еремия, 
но и мястото, където ги изрича (а и неговите слушатели), са определени от Господа. Това 
се наблюдава и в изпълване с Божия Свети Дух. Той ще ни заведе при онези, до които иска 
да достигнем. В резултат на това християните, изпълнени с Духа, използват всяка 
възможност, за да говорят за вярата си. Апостол Павел пише в Колосяни 1:28: „Него ние 
възвестяваме, като наставляваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, 
за да представим всеки човек съвършен в Христос“. 
 
Стих 15 представя накратко посланието на Еремия, което хората не искат да чуят – 
проклятие над столицата Ерусалим, разрушение на града от вавилонските армии. Той 
съветва хората да се предадат и да избегнат ужасите на съпротивата, която няма да 
издържи дълго, защото Бог е на страната на техните врагове. 
  
Прочетете Еремия 20. 
 

1. По какъв начин наказанието променя свидетелството на Еремия? (20:1-6) 

2. Стихове 7-18 са пример за внезапните прекъсвания, срещани често в книгата 
Еремия. Какво говорят тези молитви за видимото безстрашие на пророка? 
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3. Тъй като посланието му го поставя в немилост пред обществото, какво обмисля 
Еремия? (20:8,9) 

4.  
Защо той отхвърля тези мисли? 

5. По какъв начин враговете му смятат да го надвият? (20:10) 

6. Кои мисли възвръщат неговата увереност? (20:11) 

7. Как отношението на Еремия може да ви послужи в свидетелстването за Господа? 

Пророчеството на Еремия 
 
Прочетете Еремия 21 
 

1. Според вас как отчаянието и обезсърчението влияят на покорството на пророка? 
 
 

2. Как отговаря Еремия, когато властите го молят да произнесе думи на утеха и 
сигурност? (21:1-7) 

 
 

3. Какви решения трябва да вземат слушателите на пророка? (21:8-14) 
 

Урок 7: Практическо приложение 
 

В таблицата по-долу отбележете нещата, с които се сблъсквате и които ви обезсърчават, 
както и това, което сте научили от живота на Еремия, за да ги преодолеете. 
  

обезсърчения Научено от Еремия 
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Урок 8: Скинията 
 

Скинията и нейните принадлежности 

съдържат много уроци за нас. Разгледайте подробно 

диаграмата на страница 44. Тя се състои от три части: 

обширен двор за служенията, святото и пресвятото 

място. Всяка част е отделена от другите със завеса. 

Когато Соломон построява храма след 

установяването на израилтяните в Обещаната земя, 

той използва точно този план, следвайки точно инструкциите на Господа. 

Обърнете внимание на принадлежностите. Първата принадлежност е медният 

олтар, който се използва за жертвоприношение и омилостивения. 

Следва умивалникът. Той се използва за измиване на ръцете и краката. 

Отдясно на входа на святото място се намира трапезата с хлябове за 

приношение; а отляво – светилникът. Точно отпред е олтарът за кадене на тамян. 

Зад олтара е завесата на скинията, която закрива пресвятото място, достъпно 

само за първосвещеника. В пресвятото място се намира ковчегът на завета – земното 

обиталище на Бога. 

Докато изучавате този урок, ще видите че Бог приготвя тази скиния не просто 

за поклонение и жертвоприношение, но и като първообраз на Сина, Когото ще изпрати на 

земята. 

 
  

Цел: Да разерем по какъв 
начин скинията е първообраз 
на делото на Христос 

Прочетете: Изход 25-27 

Научете наизуст: Евреи 10:10 
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Урок 8: Изучаване на Библията 
 

Принадлежностите 

Прочетете Изход 25:27. 

1. Медният олтар 

Прочетете Изход 29:36, 37 и опишете предназначението на олтара. 

 

Според вас защо олтарът е поставен точно пред входа? 

 

Прочетете Евреи 13:10-16. Как медният олтар символизира Христовата жертва? 

 

Какви жертви трябва да принасяме? 

 

2. Умивалникът 

Прочетете Изход 30:18-21 и опишете умивалника и неговото предназначение. 

 

Какъв е паралелът в Ефесяни 5:25-27? 

 

Каква е нашата роля? (1 Йоан 1:9) 

 

Очистването не е прошката, която получаваме в момента, когато станем християни. 

Това са нещата, които правим, за да бъдем очистени от греховете, след като вече 

сме станали Божии чада. 

 

Как ритуалите на свещениците на умивалника ни помагат да разберем това? 

 

Защо умивалникът се намира между олтара и святото място? 

 

3. Трапезата с хлябовете за приношение 

Прочетете Изход 25:23-30 и Левит 24:5-9. Опишете трапезата и нейното 

предназначение. 

 

В какъв смисъл хлябът за приношение е символ на Христос? (Йоан 6:32-35, 50, 51) 

 

Понеже сме християни, Бог ни вижда като свещеници (Откровение 1:6). Какво 

трябва да бъде нашето отношение към хляба при участие в Господната трапеза? (1 

Коринтяни 11:23, 24) 
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4. Светилникът 

Прочетете Изход 25:31-40; 27:20-21. Опишете светилника и неговото 

предназначение. 

 

По какъв начин той символизира Исус? (Йоан 8:12) 

 

Как можем да използваме това във всекидневния си живот? (Йоан 12:35, 36) 

 

5. Олтарът за кадене на тамян 

Прочетете Изход 30:1-8. Опишете олтара за кадене на тамян и неговото 

предназначение. 

 

Олтарът за кадене на тамян символизира нашите молитви, които са тамян пред 

Бога. Какво става с молитвите ни според Откровение 8:3, 4? 

 

Какво трябва да е отношението ни към молитвата? (Псалм 141:2) 

 

Според вас защо масата с жертвените хлябове, светилникът и олтарът за кадене на 

тамян са поставени в святото място? 

 

6. Ковчегът на завета 

Пресвятото място е скрито зад завеса. В него е поставен ковчегът, където обитава 

самият Бог. Какво съдържа ковчегът? (Евреи 9:4) 

 

Какво има над него? (стих 5) 

 

Кой е единственият човек, на когото е позволено да влиза в пресвятото място? 

(стихове 6 и 7) 

 

Защо ковчегът е отделен от останалите принадлежности на скинията? 

 

Защо ковчегът се намира в пресвятото място? 

 

Христос като Първосвещеник 

1. Как е издигната и осветена скинията? (Изход 40) 

 

Какво е значението на облака? 

 

2. Каква е ролята на Аарон? 

 

3. Какво става със завесата при смъртта на Христос? (Матей 27:50,51) 
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Какво символизира това? 

4. Обяснете защо Исус е последният Първосвещеник. (Евреи 9:6-14) 

 

5. Сравнете смисъла на Стария завет и Новия завет. (Евреи 9:15-23) 

 
 

6. Христос е едновременно и жертвата, и Първосвещеникът. Прочетете Евреи 9:24-28. 

Обяснете защо това е възможно. 

 

Каква надежда ни дава? 

 

Урок 8: Практическо приложение 
 

1. Какво е направил за нас Христос според Евреи 10:10? 
 
 

2. Следователно как трябва да живеем? (Евреи 10:19-25) 
 
 

3. Кое от изученото за скинията ще ви помогне във всекидневието? 
 
 

4. Необходимо е да поддържаме правилна духовна последователност в своя 
християнски живот, за да живеем успешно за Христос. Какво научихте от скинията 
за тази последователност? 

 

Как ще използвате тези знания, за да живеете успешно? 
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Урок 9: Преговор 
 

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

прочетете съответния урок (уроци) отново. 

 Сега, след като се запознахте със Стария завет, имате известна представа за 

неговото съдържание и послание. Представете си, че сте евреи и разполагате само със 

Стария завет. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Можете ли да откриете Божия план за човека? Запишете изводите със свои думи. 

 
2. Защо трябваше да дойде Исус от Назарет? 

 
3. Как е представен Исус в Стария завет чрез: 

 
Авраам 
 
Исус Навиев 
 
Давид 
 
Скинията 
 

4. Избройте няколко примери за задълженията на Първосвещеника в Стария завет? 
(Изход 25-27) 
 
 

5. В какъв смисъл Исус е нашият Първосвещеник? (Евреи 
10) 

 

Прочетете отново: 
Битие 4,6,7,12,22. Изход 
25-27. 
Преговорете: 

научените наизуст 

стихове. 
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Урок 9: Практическо приложение 

 
1. По какъв начин изучаването на Стария завет ви помогна да разбирате по-добре 

Новия завет? 

 

 

2. Като използвате Евреи 10:10-18, опишете разликите между Закона и благодатта. 

 

a. Как това променя начина, по който гледате на Бога? 

 

3. Като използвате схемата на скинията, избройте начините, по които можете да се 

доближите до Бога. 

 

a. Кое е най-важното, което днес искате да направите? 

 

4. Още сега благодарете на Бога за голямата Му жертва в лицето на Исус Христос. 
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