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Общи напътствия
Притесняваме се, че водачи на изучаването „Историята на надеждата“ могат да заключат, че е
нужно да преподадат целия материал от наръчника на водача. Материалът в този наръчник на
водача е ресурс, който в повечето случаи предоставя много повече информация, отколкото
ще ви е нужна да преподавате „Историята на надеждата“. Не усложнявайте изучаването, като
предоставяте повече информация, отколкото е нужно, за да могат участниците да схванат
основните библейски концепции. Молим ви, използвайте този материал избирателно, според
нуждите на участниците в изучаването. С други думи, когато преподавате, се съобразете с
участниците. Не преподавайте неща, които те, на настоящия етап от пътуването си във вярата,
не е нужно да знаят. Избягвайте да преподавате неща, само защото са ви интересни или са
включени в този наръчник.
Преди да започнете изучаването, непременно прочетете страници 4-11 в „Историята на
надеждата“. Запознайте се много обстойно с „Напътствията” на страници 5 и 6.
Ето двете основни
части в „Историята
на надеждата“. Важно
е да разберете
взаимоотношението
помежду им и
уникалния принос на всяка от
тях към постигане целта на тази
книга.

Първо—страници 12-32 съдържат 40 ключови събития
от хронологичното представяне на Библията: 20 от
Стария Завет и 20 от Новия Завет. Това е благата вест
за Божията надежда за човечеството в разказна форма
(истории).
Второ—страници 32-39 представят така наречения
„Хронологичeн мост към живота” (или Хрономост).
Осемте ключови концепции на Хрономоста
са представени в реда, в който се появяват в
хронологичната библейска история. Хрономостът
представя „благата вест” под формата на осем много

важни концепции (или предложения).

Препоръчваме ви следните полезни материали за вашата лична подготовка:
• Историята на Стария Завет: Подгответе се да разказвате Божията история на
изкуплението, част 1, курс за самостоятелно изучаване от Д-р Дейвид Брукс, издаден от
ABWE’s Center for Excellence in International Ministries.
• Историята на Новия Завет: Подгответе се да разказвате Божията история на
изкуплението, част 2, курс за самостоятелно изучаване от Д-р Лари Уотърс, издаден от
ABWE’s Center for Excellence in International Ministries
За поръчка на тези материали се свържете с нас на Info@GoodSoil.com
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Хронологично представяне на Библията:

Наративно представяне на Божията блага вест на надежда
Страници 12-31 в „Историята на надеждата“

1

Вечният Бог
В самото си начало Библията отговаря на
най-основния въпрос свързан с човешкото
съществуване, като обявява, че личността,
която винаги е съществувала, е Бог.
Битие 1:1

1. П
 рочетете първата фраза от Битие 1:1. Битие 1:1 ни говори за един Бог или за
повече от един?
Молим ви, обърнете внимание: Това е пример за притеснението, което изразихме в
началото на този наръчник на водача. Ако този въпрос не затруднява участниците в
библейското изучаване, което водите, продължете напред. Не се чувствайте длъжни
да го обсъждате с помощта на предоставения материал. Ако го направите, говорете
кратко и простичко.
Не е разумно да мислим, че в някакъв предишен момент не е съществувало нищо и от
него (без някаква причина) е започнала да съществува вселената, а после спонтанно
са се появили живи същества от мъртвата материя. Нужна е огомно сляпа вяра, за да
вярва човек в това!
По-разумно е да мислим, че нещо или някой винаги е съществувал, било то живо
същество или нежива материя. Нужна е вяра да приемем, че всяко от тези неща е
вечно.
Най-разумно е да мислим, че това, което винаги е съществувало, е един жив Бог, Който
е способен да създаде както неживата материя, така и живите същества. Първият
стих от Библията утвърждава, че именно така са възникнали вселената и животът. Да,
нужна е вяра да приемем това. Докато изучаваме „Историята на надеждата“, тази вяра
ще бъде потвърдена от доказателства, които ще наблюдаваме.
За да може това изучаване да продължи по смислен и полезен начин, участниците,
които може да са скептични по отношение на Божието съществуване, ще трябва да
бъдат интелектуално честни и отворени за възможността Бог да съществува. Това
не означава, че трябва да се откажат от неверието си в този момент, но че са готови
временно да го заглушат или неутрализират, за да могат безпристрастно да разгледат
Библията. Насърчете ги да се включат в това изучаване с открит ум и да позволят на
Библията да им говори.
2. Кое от следните твърдения е вярно? Обяснете причините за вашия избор.
Библията започва с опит да докаже съществуването на Бога.

x

Библията започва със заключението, че Бог съществува.
„В началото...“ е обикновена фраза, която налага съществуването на Бога. Няма опит за
доказване на Неговото съществуване с доводи или доказателства.
Очевидно авторът (който пише под Божието вдъхновение) не смята за нужно да защитава Божието
съществуване и затова просто го съобщава като реалност, която ще се потвърди в ума на всеки
непредубеден читател, който продължи да изучава останалата част от Библията.
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3. Прочетете Псалм 90:2. Какво означава, че Бог е „отвека и довека”?
Това е друг начин, по който да се каже, че Бог винаги е съществувал и винаги ще
продължи да съществува. Казано с други думи, Той е вечен - няма начало или край.
Това е ясен израз на библейския възглед (споменат горе), че вечно жив Бог предшества физическата
вселена. Стихът казва още нещо за Бога и вселената – този вечен Бог създаде земята и света. Ще
разгледаме това в следващото събитие от това изучаване.

4. К
 огато четем Библията, научаваме все повече неща за Бога – кой и какъв е Той. На
края на всеки две страници (като тук, страници 12 и 13), отбележете начините, по
които Бог е описан в четирите събития на тях.
1. Насочете участниците към долната част на страници 12 и 13. Прочетете
напътствията и възможните отговори. Обяснете, че Библията ни разкрива
много повече истини за Бога. Тя ни е дадена, за да научим за Него – кой е и какъв е
Той. Понякога тази информация за Бога идва чрез Библията посредством преки
твърдения (като Псалм 90:2). Често научаваме за Него просто като четем
библейските истории и разбираме какво е направил, как го е направил и какво е
отношението Му към хората.
2. Насърчете ги да мислят за начина, по който Бог е описан, докато изучават
събитията от „Историята на надеждата“. В края на всеки две страници спрете и
накарайте участниците да отбележат (в квадратчетата) начините, по които
Бог е описан в събитията, които са изучили.
3. Обсъдете наблюденията им, преди да преминете към следващите събития.

Допълнителна информация
Християнски живот и светоглед

Важността на Битие 1:1:
Християнският живот и светоглед се основават на
Библията.
Основополагащата книга на Библията е Битие.

Основата на Битие е представена в първите 11 глави на
книгата.
Основата на тази част е Битие първа глава.
Основата на Битие първа глава е първи стих.
Следователно, християнският живот и мироглед се
основават на Битие 1:1. Ако човек може да приеме с вяра
Битие 1:1, не би трябвало да се затрудни да приеме останалата
част от Библията.

Библията
Книга Битие
Битие 1-11
Битие1
Битие
1:1

Препоръчана книга: Genesis in Space and Time от Франсис Шефър (InterVarsity Press, 1972)
Тази малка книга предоставя отличен апологетичен коментар върху първите единадесет глави
на Битие. Така ни предоставя полезна информация при преподаването на първите 10 събития
от „Историята на надеждата“ на хора, които са скептични по отношение на първите глави
от Битие.
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Създаването на Земята
Библията продължава с това, че Бог
създаде вселената, включително нашата
земя и нейното небе, както и живите
организми, които я обитават – всички
видове растения и животни.
Битие 1:1-25

1. Първи ден на сътворението – прочетете стихове 1-5.
• Каква беше земята в началния си етап на създаване? (стих 2)
Беше неустроена – основните елементи на вселената бяха създадени в непълно или
неоформено състояние.
Беше пуста (празна) – Бог все още не я беше населил с живи създания (растения,
животни и хора).
Беше тъмна – тъмнината е отсъствие на светлина; Бог все още не беше създал
светлината.
Бележка: Очевидно в това първоначално състояние на творението пространството около земята е
било изпълнено с някакво неопределено водно вещество, което е описано като „бездната”.

• Какво направи Бог в стихове 3-5?
Бог извика в съществувание светлина и след това установи на земята периоди на
светлина (ден) и на мрак (нощ). Това изглежда посочва, че земята е започнала да
се върти около оста си и че неподвижен източник на светлина от едната страна на
земята е предоставял светлина през деня.
2. В
 тори ден на сътворението – прочетете стихове 6-8. Какво раздели Бог през този
ден?
Бог създаде „свод” (буквално = „шир” или „разпростряна тънкост”), за да раздели
преобладаващата водна субстанция, която тогава е обкръжавала земята. Нарече
тази шир „небе” – атмосферното небе, да не бъде бъркано с „небето”, което се
споменава по-нататък в Библията.
Водите над този свод вероятно са станали облаци от пара с водни капки, които сега се носят в
земната атмосфера. На следващия ден от творението ще видим какво Бог направи с водите - постави
ги под свода.

3. Трети ден на сътворението – прочетете стихове 9-13.
• Какво първо стана на третия ден? (стихове 9, 10)
Бог събра водите под свода (на земната повърхност) по такъв начин, че да позволи
появата на суша. После Бог нарече водите „морета” и сушата - „земя”.
• Какво стана след това на същия ден? (стихове 11-13)
След това Бог извика в съществувание различни видове растителност, като им даде
способността да се множат чрез семена.
4. Ч
 етвърти ден на сътворението – прочетете стихове 14-19. Какви бяха някои от
свързаните със земята цели на Бога за светилата на земното небе?
The Story of Hope
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Бог създаде земното слънце да дава светлина през деня. То замени временния
източник на светлина, който Бог бе предоставил на първия ден (стихове 3-5).

2

Бог създаде земната луна да дава светлина през нощта.
Тези „светила” също така бяха създадени с цел да се разграничат сезоните и
годините.
*Бележка: Терминът „светило” буквално означава „даващ светлина”.

5. П
 ети ден на сътворението – прочетете стихове 20-23. Какви животни бяха
сътворени на този ден?
Летящи птици и създания, които живеят във водата
6. Шести ден на сътворението, първа част – прочетете стихове 24, 25. Какви животни
бяха създадени след това?
Земни животни, като добитък, влечуги и зверове

Допълнителна информация
Дните от сътворяването от по 24 часа ли са били? Много е вероятно участникът да попита:
„Какви са били тези дни?”„Дни от 24 часа ли са били или така наречените дни, които на практика
са били дълги векове?”
Ако ви попита, посочете, че фразата „настана вечер, и настана утро”, която е използвана, за да
опише всеки ден, изгледа посочва, че това буквално са периоди от по 24 часа. Също така, тъй
като Бог е достатъчно силен, за да създаде вселената от нищото, за Него не е било трудно да
създаде нещата описани тук ден по ден в рамките на 24 часови дни.
Някои хора са ни питали как да отговорят на подобни, ненужно противоречиви въпроси. Вземете
предвид следните насоки при тези и други въпроси, които потенциално могат да преустановят
изучаването на историята:
1. Aко участникът е емоционално привързан към и/или е склонен да приеме даден възглед,
който не е ключов за разбирането на цялостната голяма история на Библията,
го накарайте да си го запише, за да можете да го разгледате, след като завършите
поредицата изучавания от „Историята на надеждата“. Не забравяйте да изпълните
обещанието си.
2. Aко участникът е искрен и действително иска да разбере какво учи Библията по
този въпрос, можете да отделите повече от обичайното време за тази тема. Не се
задълбочавайте прекалено върху една от многото теми в „Историята на надеждата“,
освен ако не е изключително важна цялостната история.
3. Преди всичко помнете обхвата на изучаването „Историята на надеждата“. Следете за
теми и обсъждания, които могат да отклонят изучаването от предназначената му
посока.
Препоръчваме ви следния полезен библейски коментар като ресурс при подготовката ви на
събития 1-12 (истории и поучение от книгата Битие):
The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginnings by
Henry M. Morris (Grand Rapids: Baker Books, 1976).
Тази книга е особено полезна при подготовка за преподаване на тези ранни събития от
Битие.
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Създаването на човечеството
След това Бог създаде мъжа и жената, Адам
и Ева, и им заръча да владеят земното Му
създание, като ги предупреди да не ядат от
плода на едно конкретно дърво.
Битие 1:26-31; Битие 2:7-25

1. П
 рочетете Битие 1:26, 27. Сравнете с останалите Божии създания. Какво беше
уникално и специално в създаването на мъжа и на жената?
Бяха създадени по Божия образ.
Божият образ, за който се говори тук, не се отнася до физически образ или външен вид. Бог е дух (нематериално същество).
Бог даде на човечеството някои важни, не-материални качества, които сам Той притежава в много
по-висока степен от хората – способността да избират, да обичат, да разсъждават, да общуват, да
бъдат праведни, да упражняват власт и др. Макар да е възможно животни да притежават някои от
тези качества в известна степен, човекът първоначално ги е притежавал в уникална степен. Вероятно
това се има предвид в текста, когато се казва, че човечеството беше създадено по Божия образ. Това е
не-материален образ. Не е материален или физически.

2. П
 рочетете Битие 1:28-31. Каква специална роля им даде Бог, която не даде на
останалите Си създания?
Бог даде на човечеството власт и способност да управлява Божието създание и му
заповяда да го прави. Качествата от Божия образ правят това възможно.
3. Прочетете Битие 2:7. Какви допълнителни факти научаваме тук за създаването на
Адам?
Бог направи тялото на Адам от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му живот. В
резултат от това Адам стана живо същество.
4. Прочетете Битие 2:8, 9. Какво в тези стихове ни показва, че Едемската градина е
била красив и плодоносен рай?
Бог постави различни дървета да растат там – красиви наглед и добри за храна. Това
място сигурно е било красиво. В него е имало вкусна храна.
5. Прочетете Битие 2:15-17. Какво едно нещо Бог каза на Адам да не прави и какво му
обясни, че ще се случи, ако не се подчини на тази заповед?
Бог заповяда на Адам да не яде от дървото за познаване на доброто и злото. Каза му,
че ще умре, ако не се покори на тази заповед.
6. Прочетете Битие 2:18-25. Вярно или невярно? Адам и Ева живееха в състояние на
невинност. Какво в тези стихове ви навежда на това заключение?
Двамата бяха голи и не изпитваха срам. Изглежда бяха невинни като бебета, що се
отнася до голотата им.
Едно обяснение е, че не са изпитвали срам от голотата си, защото са били съпруг и съпруга. Със
сигурност е вярно, че физическата близост е напълно естествена и нормална за семейни двойки.
Задръжте тази мисъл засега. Събитие осем ще ни даде допълнителна информация по тази тема.
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Хронологично представяне на Библията
4

Падението на Луцифер
Преди това Луцифер, първоначално красив
ангел на Бога, поведе други ангели в
неуспешен бунт срещу Бога и в последствие
стана известен като Сатана или дявола.
Езекил 28:11-17; Исая 14:12-15

Има различни евангелски възгледи кога се е случило това, но няма категорично библейско доказателство
за нито един от тях. Целенасочено сме оставили времевата рамка неясна и неопределена. Не губете
фокуса на това изучаване в опит да определите кога точно е станало падението на Луцифер.

1. А
 нгелите са духовни същества, които Бог създаде, за да Му се покланят и да Му
служат.
Прочетете (или помолете участника) да прочете твърдението. Много хора са
любопитни по отношение на ангелите и затова тук съществува опасност да се
отдалечите от основния фокус на изучаването. Може накратко да говорите за
ангелите, но не отделяйте прекалено много време на тази тема. Ще кажете повече за
ангелите в някои от предстоящите събития.
2. Много библейски учители вярват, че Езекил и Исая описват падането на Луцифер,
като го сравняват с царете на Тир и на Вавилон.
• Прочетете Езекил 28:11-17. Какъв първоначално е бил Луцифер?
Бил е пример на съвършенство – изпълнен с мъдрост и съвършено красив, обсипан
с всякакви скъпоценни камъни, помазан като херувим пазач (специален вид ангел,
който е пазил Божията святост), ръкоположен от Бога, обитавал е заедно с Него
святата планина (на небето), ходил е между огнените камъни (злато?) и първоначално
е бил безупречен.
• Прочетете Исая 14:12-15. Към какво се устреми Луцифер, което в последствие доведе
до неговото падение?
Луцифер пожела да се възкачи на небето, да въздигне престола си над Божиите
звезди и да седне на върха на Божията свещена планина. Той пожела да стане като
всемогъщия Бог. Накратко, поиска да бъде като Бога или равен на Бога!
Какво казва Бог, че ще стане с него в стих 15?
Бог ще го победи – ще го свали до дълбините на бездната.
3. Прочетете Матей 25:41. Как този стих е свързан с Исая 14:15? Насока: „дяволът” е
друго име на Луцифер.
Съществува място на вечен огън, което е подготвено специално за дявола (Луцифер)
и за неговите ангели. Това е съдбата (в „най-долните дълбини на рова”) на Луцифер,
когато Бог окончателно го победи.
4. Кои, според вас, са ангелите на дявола споменати в Матей 25:41?
Първо, задайте този въпрос на участника, за да разберете какво знае. Ако няма
познания върху Библията от преди по този въпрос, отговорът му ще бъде някакво
предположение, тъй като все още не сме чели библейски пасаж, който да отговаря на
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този въпрос.

4

Второ, обяснете, че ангелите на дявола не са духове, които той (Луцифер) е създал,
защото в Библията никъде не се споменава, че Луцифер има силата да създаде друго
живо същество. Единствено Бог има тази сила.
Трето, обяснете (без да навлизате в подробности), че на друго място в Библията* (не
отделяйте време да четете стиха или да казвате къде се намира) изглежда се посочва,
че Луцифер повежда други ангелски същества в бунт срещу Бога. Ето защо, когато
Луцифер бива изгонен (или „пада”) от Божието свято присъствие, същото сполетява
и тези ангели. Вероятно те са злите духове или „демоните”, за които ще прочетем покъсно в нашето изучаване.
Коментирайте кратко и преминете нататък. Не позволявайте дискусията да се
насочи в друга посока и да изгуби основния фокус на изучаването.
*Откровение 12:7, 8

5. Н
 е знаем кога точно се е разбунтувал Луцифер. Възможно е това да се е случило
много по-рано, но със сигурност е станало преди следното събитие.
Това твърдение е предназначено да послужи като преход към четвъртото събитие.

Допълнителна информация
Исая и Йезекиил действително ли говорят за Луцифер? Като водач на изучаването е нужно да
знаете, че не всички евангелски библейски учени поддържат становището, че Исая и Йезекиил
говорят за Луцифер в пророчествата си за царете на Вавилон и Тир.
За по-пълно обсъждане на този библейски пасаж прочетете частта за книгата Йезекиил в урок
12 – „Бог изпраща в плен Юда” в библейския курс „Старозаветната история” от д-р Дейвид
Брукс (издаден от ABWE’s Center for Excellence in International Ministries).
Свържете се с нас, за да поръчате този материал на Info@GoodSoil.com
Друг отличен материал, свързан с темата за Сатана, която е част от голямата история на
Библията е:
The Serpent of Paradise: The Incredible Story of How Satan’s Rebellion Serves God’s Purpose
by Erwin W. Lutzer (Chicago: Moody Press, 1996).
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Хронологично представяне на Библията

Как е описан Бог в тези събития
Преговорете с участника напътствията в точка „г”
от събитие 1 – „Вечният Бог” (отгоре на страница 12
в „Историята на надеждата”.)
Тъй като за първи път ще правите подобно
упражнение в това изучаване, ви препоръчваме да
го направите заедно с участника. Докато работите
над него, помогнете на участника да се сети за
отговорите. Този първи път е възможно да се наложи
да предоставите повече насоки при откриване на
отговора, отколкото на по-късен етап от изучаването.

Не си мислете, че е нужно вие (и участникът) да
намерите всички 14 характеристики в четирите
събития на който и да било двоен лист.
Помнете целта на тези дейности, които се намират „в
долната страна на двете страници” – да помогне на
участника, докато чете и изучава Библията, да научи
нещо за Бога – кой е Той, какво е направил, какво
продължава да прави.
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? (страници 12, 13)

Попитайте, например:
„Виждаме ли Бог описан като
Всемогъщия Творец в някое от
тези събития?”
Очевидно отговорът би трябвало
да бъде „Да”. Това е видимо в
събития едно, две и три. Дайте
възможност на участника да
сподели какво мисли и след това
можете да допълните нещо.
„Виждаме ли Бог описан като
върховен авторитет в някое от
тези събития?”
Обсъдете.
„Виждаме ли Бог описан като
справедлив съдия в някое от
тези събития?”
Обсъдете.
И т.н., докато не покриете всички
14 качества на Бога.
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Хронологично представяне на Библията
5

Появата на човешкия грях
Сатана продължи да се противопоставя на
Бога, подмами Ева да яде от забранения
плод и да повлия на Адам да направи
същото, въпреки Божието ясно и любящо
предупреждение.
Битие 3:1-6

1. З
 апомнете тази фраза от последната книга на Библията: „… змея, древната змия,
която е дявол и Сатана” (Откровение 20:2).
Това твърдение показва ясно, че Сатана и дяволът са едно и също същество. То също така свързва
Сатана/дявола с „древната змия”, която най-вероятно е змията, в която се преобрази Луцифер
(Сатана/дявола), за да изкуши Ева в Едемската градина.

2. Прочетете Битие 3:1-5. Сатана се яви на Ева под формата на змия, и . . .
• Цитира погрешно Бога, за да покаже, че Той не обича хората (сравнете Битие 2:16, 17
с Битие 3:1).
Божието твърдение в Битие 2:16, 17: „От всяко дърво в градината свободно да
ядеш, но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото…”
Въпросът на Сатана в Битие 3:1: „Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в
градината?” (Сатана загатва, че Бог е забранил на Адам и Ева да ядат от което и да
било дърво в градината, т.е., че всички са били забранени.)
• Отрече, че Бог може и ще накаже непокорството, според както обеща (вижте стих 4).
„Никак няма да умрете.” (С други думи: „Бог не би и може би няма да причини
смъртта ви.”)
• Предложи идеята, че Бог е дал това предупреждение само защото е егоистичен и
ревнив (вижте стих 5).
„но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като
Бога…” (С други думи: „Бог само се опитва да ви изплаши, защото не иска да станете
като Него.”)
3. Вярно или невярно? Сатана искаше Ева да се усъмни, че Бог е добър, верен на
обещанията Си и свят.
4. Прочетете Битие 3:6. Кои три фактора мотивираха Ева да яде от плода, който Бог
им беше забранил?
1. Дървото беше добро за ядене и това повлия на желанието на плътта . И така, за да
опита тази вкусна храна, тя не се покори на Бога и яде от забранения плод.
2. Дървото беше приятно за очите и това повлия на похотта на очите ù. И така, за
да притежава този прекрасен предмет, тя не се покори на Бога, взе забранения плод
и яде от него.
3. Дървото я привлече с това, че щеше да я направи мъдра*, според земната мъдрост.
И така, в надменното си желание да придобие нещо, което считаше за богоподобна
мъдрост, тя не се покори на Бога и яде от забранения плод.
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5. Когато изучаваме Библията, е важно да помним, че всяко действие на непокорство към
нещо, което Бог е заповядал, се нарича„грях”.
До този момент в първите четири събития от „Историята на надеждата” терминът „грях” не е
използван, освен в заглавието на това събитие. Важно е сега да представим термина и да му
дадем правилно определение.

5

Допълнителна информация

Познаване на доброто и злото: Използвайте предоставената информация единствено ако
считате, че трябва да помогнете на участника да разбере основните истини от това събитие.
Както винаги, избягвайте да се отклонявате към вторични теми.
*Да, в определен смисъл очите ù щяха да се отворят да познае доброто и злото, ако не се
покореше на Бога, защото щеше да познае злото от личен опит. Това, което змията не ù каза, бе,
че за нея щеше да е по-добре да не познава/преживява злото (чрез непокорство). За нея щеше да
е по-добре да остане в състоянието на невинност, в което Бог я беше сътворил.
Бог познава доброто и злото, както каза змията. Божието познаване на злото обаче не произлиза
от опит. Той е съвършено свят и безгрешен. Бог познава злото интелектуално, не от опит. И така,
когато Ева не се покори на Бога, в определен смисъл стана като Бога (тя позна злото). В друг
много важен смисъл обаче тя заприлича по-малко на Бога (опита злото и бе завинаги белязана от
неговите многобройни и нежелателни последствия).
Можете да споменете (без да отделяте много време), че ако продължим да изучаваме внимателно
Библията, ще видим, че това са три от основните начини, по които мъже и жени са изкушавани
в останалата част на Библията. Дори днес, в нашето поколение, най-често сме изкушавани чрез
желанието на плътта ни, похотта на очите ни и от надменността, която ни подтиква да искаме
това, което считаме, че ще ни направи по-висши от останалите.
1 Йоан 2:16 – Защото всичко, което е в света – желанията на плътта, похотта на очите и
надмеността в живота, не е от Отца, но от света.
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Произходът на смъртта
Тъй като Бог е свят и справедлив съдия,
Адам и Ева понесоха последствията на
своето непокорство. Те веднага умряха
духовно, а впоследствие и физически.
Битие 3:7-13; Битие 5:5

1. С
 ъщността на смъртта е отделяне. В резултат от греха се появиха три вида смърт:
духовна, физическа и вечна смърт.
Всички новаци в изучаване на Библията ще се сетят само за едно нещо, когато чуят думата „смърт”.
Веднага ще се сетят за физическа смърт. В този момент е важно да обясните, че в основата си
смъртта е отделяне и че Библията споменава три вида смърт.

2. П
 рочетете Битие 3:7-13. Какво ви показва, че поради греха на Адам и Ева се
появиха:
• духовна смърт (отделяне от Бога).
• проблеми в техните взаимоотношения.
• дълбоко чувство за вина, срам и страх.
Те незабавно осъзнаха засрамени, че са голи и намериха начин да покрият телата си.
(стихове 7 и 11)
Стих 7 сякаш загатва, че те започнаха да покриват голотата си, дори докато са заедно
като мъж и жена, преди да се сетят, че Бог ще дойде при тях.
Сравнете това с Битие 2:25 в събитие 3 (страница 13 в „Историята на надеждата”.) В
невинността си преди непокорството те изобщо не осъзнаваха голотата си, подобно
на бебета в тяхната невинност.
Те също така се опитаха да се скрият от Бога, когато чуха да се приближава към тях в
градината. (стих 8)
Вероятно идването на Бога в градината за близко общение между Създател и човек
е било редовна връхна точка в ежедневието на Адам и Ева. Това, което преди бе
ценно за тях, сега започна да поражда страх.
Вероятно те се скриха от Бога не само защото бяха голи, но и защото усещаха вината
на своето непокорство. Повечето от нас си спомняме нежеланието да се срещнем
с родители, настойници или други хора с авторитет над нас, след като не сме им се
подчинили и сме научили, че те знаят.
Също така изглежда, че Адам и Ева за първи път се страхуваха от своя Създател Бог
по отрицателен начин, тъй като не знаеха какво може да направи Той в отклик на
тяхното непокорство.
Затова започнаха да се оправдават и да си прехвърлят вината един на друг. Ева
обвини змията. Адам обвини Ева и Бога. (стихове 12 и 13)
3. Прочетете Битие 5:5. Какво друго наказание трябваше да понесе в последствие
Адам за своя грях?
„И всички дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години; и
умря.”
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(Битие 5:5)

6

Божията свята справедливост наложи (доведе до или причини да се случи) физическата част от
„смъртното” наказание, което бе определил при неподчинение. Божията благодат (незаслужена
благосклонност) обаче позволи на Адам да живее стотици години след първоначалното неподчинение
спрямо Божия закон

4. Прочетете Битие 5:8, 11, 14, 17, 20, 27 и 31.
Стих 8: Сит (синът на Адам) умря.
Стих 11: Енос (синът на Сит) умря.
Стих 14: Кенан (синът на Енос) умря.
Стих 17: Маалалеил (синът на Кенан) умря.
Стих 20: Яред (синът на Маалалеил) умря.
Стих 27: Матусал (синът на Енох) умря.
Стих 31: Ламех (синът на Матусал) умря.
Бележка: Ако някой попита защо тези хора са живели толкова дълго, просто обяснете, че са били нужни
години някои от ужасните последствия на греха да започнат болезнено и повсеместно да се проявяват в
човешката раса.
Например болестите, които заплашват здравето ни, са резултат от греха на Адам и Ева. Вероятно
тези болести са се зародили бавно и са се разпространили постепенно. Това води до съкращаване на
човешкия живот.

След това прочетете Римляни 5:12. По какви два начина всички ние сме повлияни от
непокорството на Адам в Битие 3?
1. Греховното естество на Адам се предава на нас, човешките му наследници. Всички
ние го наследяваме.
2. Смъртта като наказание за греха (духовна, физическа и вечна*) е нещо, което всички
хора (потомци на Адам и Ева) ще преживеят, защото всички ние съгрешихме.
*По-късно, на по-подходящо място, ще говорим за вечната смърт. Отложете обсъждането на вечната
смърт за тогава..
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Обещанието за някой,
който ще победи Сатана
Бог обеща, че един специален потомък на
Ева ще победи Сатана, поради неговото
злонамерено участие в непокорството на
Адам и Ева.
Битие 3:14-15

1. Прочетете Битие 3:14. Какви промени наложи Бог на змията като животно?
От прочита на тази история можем да заключим, че Сатана прие форма на змия, или влезе в тялото
на вече съществуваща змия. Тъй като змията беше прокълната от Бога заради това, което се случи
в Едемската градина, изглежда Сатана влезе в тялото на една конкретна послушна змия. Използваме
термина „змията като животно” тук, за да разграничим между Сатана и животното (змия), в което
Сатана влезе, за да извърши това зло.

Много библейски учени считат, че преди това змията е била красиво и чаровно
животно, което е имало крака и е ходило. От стих първи на тази глава разбираме, че
змията е най-хитрото животно, което Бог сътвори. Божието проклятие върху змията я
превърна (и всички змии след това) в низшо създание, което лази по корем в пръстта.
2. Прочетете Битие 3:15.
„Змията”, спомената в стих 14, без съмнение се отнася до змията като животно, т.е. там се говори
буквално за змия. Изглежда обаче, че в стих 15 има промяна. Библейските учени най-общо считат, че
когато Бог се обръща към „змията” в този стих, той говори на Сатана, злия враг на Бога, който влезе в
змията. Помнете това, когато четете и изучавате стих 15.

Изберете едно тълкувание:
Бог просто постанови вражда между хората и змиите.

x

Тук се случва нещо много по-значимо от това.
„Вражда” означава дълбоко вкоренена взаимна омраза. Макар да е вярно и много хора да твърдят, че
мразят змии, няма причина да считаме, че змиите мразят хората. Когато змии нападат хора, го
правят по-скоро от страх и при самозащита, отколкото от омраза. Страхът е общо чувство, което
хората и змиите изпитват едни към други.

В обяснението си на този стих избягвайте:
1. да навлизате в прекалено много подробности на този етап.
2. да тълкувате конкретното пророческо значение на стиха. Ще предоставите тази
информация на по-късен етап от изучаването.
Ето няколко наблюдения, които е подходящо да споделите на този етап:

• Ще съществува постоянна вражда между потомците на Адам и Ева (хората) и потомството на змията.
• Повечето библейски учени вярват, че „потомството” на змията, споменато тук, не се отнася до

потомството на животното змия (т.е. повече змии), а до злите духове, които Сатана контролира –
вероятно до ангелите (сега наречени „демони”), които последваха Луцифер в неговия бунт срещу Бога (вижте
четвъртото събитие).

• Tова би обяснило непрестанната битка между хората и контролираните от Сатана зли духове, която
виждаме многократно, когато изучаваме Библията.

• Изглежда има един-единствен мъжки наследник на Ева, който ще участва по уникален начин в
„нараняването” (или „смазването” в някои преводи) на главата на змията – Сатана.
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3. „Семето” (потомъкът) на жената ще: (отбележете всички верни отговори)

x

бъде човек от мъжки пол.
В последните две фрази на стих 15 повечето преводи на Библията внушават, че ще има един мъжки
потомък на Адам и Ева, който ще победи Сатана.*

x

увреди една от най-важните части от тялото на змията.
Главата е най-важната част от тялото на всяко животно. Ето защо шлемът е жизненоважна част
от защитното облекло на хората по време на битка. Затова когато Бог каза, че един ден главата на
Сатана ще бъде „счупена” (или „смазана”), Той обявява, че Сатана ще бъде окончателно сразен.

x

ще бъде наранен в по-маловажна част от тялото си в процеса на побеждаване на
змията.
Петата на този победител на Сатана ще бъде „наранена”, но това представлява само временно
неудобство. То е много по-леко от унищожителен удар по главата.

4. П
 омнете: този човек ще бъде семето (потомък) на жената; не се споменава, че ще
бъде семе или потомък на мъжа!
В повечето случаи, когато Библията говори за „семе”, в смисъл на човешко възпроизвеждане или
потомство, говори за мъж. Тук изглежда малко странно, че Адам (или „човекът”) не е споменат. Бог
споменава само семето (или потомъка) на жената.
Бележка: Не се задълбочавайте на този етап върху това твърдение. Просто го посочете и преминете
напред. Кажете го и оставете да бъде осъзнато. Не се опитвайте да разгадаете тайнствеността му.

Допълнителна информация
Семето (потомъкът) на жената: *Оригиналният (еврейски) език, от който е преведен този стих,
позволява това „семе” да бъде събирателно (група потомци), а личното местоимение би могло
да се преведе „то”, не непременно „той” (мъжки род). Начинът, по който обикновено стихът се
превежда, е начинът, по който християните традиционно го тълкуват.
За по-пълно обсъждане на този библейски пасаж, прочетете част 3 „Грехопадението на Адам и
Ева” в библейския курс за изучаване „Старозаветната история” от д-р Дейвид Брукс (издаден от
ABWE’s Center for Excellence in International Ministries).
Свържете се с Info@GoodSoil.com
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Промисълът в покривалата
След като Адам и Ева се опитаха да
прикрият своята вина и срам със смокинови
листа, Бог милостиво замени листата с
дрехи, които направи от животински кожи.
Битие 3:7, 21

1. Прочетете Битие 3:7 и след това Битие 3:21.
На този етап просто искате участниците да видят двата вида покривала (дрехи),
които Адам и Ева носиха, след като съгрешиха, защото осъзнаха своята голота. Сега
само посочете двата вида дрехи. Ще обсъдите разликата между тях след няколко
минути.
2. П
 отърсете поне две разлики между начина, по който Адам и Ева бяха облечени в
стих 7 и след това в стих 21. Насоки: Кой направи покривалата? Какви покривала
бяха използвани?
1. Те (Адам и Ева) направиха първите си покривала (стих 7). Бог направи покривалата в
стих 21.
2. Покривалата, които Адам и Ева си направиха, бяха от съшити смокинови листа.
Бяха много деликатни и нетрайни. Бог им направи много по-здрави и трайни
покривала от кожа.
3. Вярно или невярно? Въз основа на това, което разбрахме, че Бог направи за тях,
изглежда загубата на невинност при Адам и Ева бе трайна.
Обърнете внимание, че Бог не укори Адам и Ева, че са се покрили, след като съгрешиха срещу Него. Точно
обратното, Той утвърди решението им да покрият голотата си, като им предостави още по-трайно
облекло. Бог знаеше, че загубата на невинност ще продължи до края на живота им.

4. В
 ярно или невярно? Изглежда грехът на Адам и Ева направи необходимо едно
или повече невинни животни да бъдат убити, за да им бъдат направени тези
покривала.
Текстът не ни казва конкретно, че Бог уби едно или повече животни, за да се сдобие с нужните кожи за
облеклото на Адам и Ева. Бог би могъл да създаде животински кожи по същия начин, по който създаде
животните – от нищото.
Имаме основателни причини да вярваме, че в този процес са загинали животни.:

1. Грехът на Адам и Ева създаде нуждата от покривала. Загубата на невинност беше резултат от
техния грях.

2. Бог ги бе предупредил, че непокорството спрямо Неговата заповед ще доведе до смърт.
3. Смъртта на невинни животни би била отрезвяващ нагледен урок, който да напомня на Адам и Ева
как техният грях повлия на останалото Божие създание.

Можете ли да си представите колко подобаващо травмиращо е било това преживяване за Адам и Ева
– да видят кръвта на невинни животни, които умират в резултат от лошото решение, което бяха
взели? Вината и срамът в резултат от техния грях бяха покрити от кожите на невинни животни,
които умряха за тях!
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Как е описан Бог в тези събития

5

6

7

8

? (страници 14–15)

При нужда преговорете с участника напътствията в точка „г” от събитие 1 – „Вечният Бог”
(отгоре на страница 12 в „Историята на надеждата”).
Помнете целта на тези дейности, които се намират „в долната страна на двете страници” – да
помогне на участника, докато чете и изучава Библията, да научи нещо за Бога – кой е Той, какво
е направил, какво продължава да прави.
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Прогонването от Едем
Тъй като поради своето непокорство Адам
и Ева изгубиха привилегията си да живеят
в райската градина, където Бог ги беше
поставил, Той ги изгони от нея.
Битие 3:22-24

1. Прочетете първото твърдение в Битие 3:22.
И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото...
Бележка: Това ще бъде преговор на казаното в частта с допълнителна информация за събитие пет.
Моля, прочетете отново тази част.
Макар това да е „повторение” на обясненото в събитие 5, е достатъчно важно, за да го разгледате още
веднъж с участника. В събитие 5 беше предоставено като незадължителна информация и е възможно
участникът да не се е запознал още с нея.

Вярно или невярно? Адам и Ева придобиха от личен опит знание за злото, тъй като
бяха яли от плода на забраненото дърво.
Преди да ядат от забранения плод Адам и Ева познаваха само „доброто”. Те изобщо не познаваха
„злото” – нито интелектуално, нито от опит.
След като не се покориха на Бога, те притежаваха не само лично и интелектуално познание за
доброто (от тяхното минало), но придобиха два вида познание за злото – от опит и новопридобито
интелектуално познание.

Ако това е вярно, как тяхното знание се различава от Божието знание за злото?
Бог никога не е преживявал зло; Той е съвършено свят и безгрешен. Като всезнаещ
Бог Той знае всичко за злото.
2. Прочетете втората половина на стих 22 в Битие 3 и продължете до 3:24.
• Първи факт: стихове 23, 24 ни казват, че Бог изгони Адам и Ева от Едемската градина.
Обърнете внимание, че призванието на Адам не се промени. Промени се неговото местонахождение.

• Втори факт: втората половина на стих 22 ни разкрива причината, поради която Той
ги изгони.
Прочетете втората половина на стих 22 и преминете към следващата точка (точка „в” долу),
защото там ще разгледате стих 22 б.

3. Въпроси свързани с изгонването на Адам и Ева от Едемската градина:
• Това беше ли проява на Божия съд?
Обяснете. Библията не казва конкретно, че Бог ги прогони от градината, защото
съгрешиха, но изгонването им от специалната градина определено беше следствие
от техния грях, загубено благословение – последствие, което Бог наложи. В този
смисъл Бог ги осъди, като ги изгони от градината.
• Това беше ли същевременно и проява на Божията милост? Да.
Обяснете. Върнете се към втората част на 22 стих и го прочетете отново. „…и сега,
за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно...”
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Тук конкретно се казва, че прогонването на Адам и Ева от Едемската градина от Бога
бе благодатно благословение за тях.
1. Спомняте ли си, че имаше две „специални дървета” в Едемската градина –
забраненото дърво за познаване на доброто и злото и дървото на живота.
2. Не се казва много за дървото на живота, но изглежда стих 22 посочва, че ако Адам и
Ева бяха докоснали дървото на живота, щяха да живеят вечно.
3. Защо това щеше да бъде лошо? Би било опустошително, защото те щяха завинаги
да живеят в греховното си състояние.
4. Бог ги прогони от градината за тяхна вечна полза. Защити ги да не се докоснат до
дървото на живота като грешници.
5. Макар смъртта да бе ужасно проклятие, което тегнеше над Адам и Ева, за тях беше
по-добре да умрат, отколкото да живеят вечно в своето греховно състояние.
6. В светлината на това прочетете стих 24 от тази глава (Битие 3:24).
7. По-късно, когато напреднем в „Историята на надеждата“, ще научим, че истинската
надежда за хората се крие отвъд гроба, т.е. след смъртта.
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Големият потоп
През следващите години човешката раса
нарасна по численост и стана толкова
грешна, че Бог унищожи с голям потоп
земята и всички нейни жители, с изключение
на Ной и неговото семейство.
Битие 6:5 – 8:22

1. Прочетете Битие 6:5-7, 11, 12.
Какво повлия на Бога да изпрати такъв унищожителен потоп?
С изключение на едно семейство цялата човешка раса (човечеството) загърби своя
Създател Бог и започна да преследва греховните си желания.
Бог, чието естество е свято и се отвращава от греха, бе дълбоко оскърбен от тези
действия и начин на живот.
Като Създател на цялото човечество Той определено имаше авторитета да спре тази
греховност и насилие, и да накаже онези, които ги упражняваха.
Бог постъпи праведно и справедливо, като праведен и справедлив Съдия на света,
който създаде. Хората Го предизвикваха явно и нарушаваха заповедите Му. След
години въздържане Бог произнесе и изпълни присъда над това грешно поколение.
Колко сериозен беше проблемът, който доведе до потопа?
Можете да накарате участника да огради или да подчертае в Библията, която
използва, всички думи или фрази, които посочват, че ситуацията е била много
сериозна. Можете и просто да поискате да ви ги посочи. Ето няколко типични
правилни отговора:
„Нечестието на човека по земята се умножава”.
„Всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло”. „Земята се разврати”.
„Земята се напълни с насилие”.
„Всяка твар имаше развратно поведение на земята”.
2. Прочетете Битие 6:8-10 и 7:1.
По какво се различаваше Ной от своите съвременници?
Ной беше „праведен” човек, което най-общо означава, че се е опитвал да постъпва
правилно.
Той беше „непорочен между съвременниците си”. Това не означава, че е бил
съвършен. Просто означава, че когато е постъпвал неправилно, винаги се е старал да
поема отговорност за това, което е направил, и да го поправи.
Какво според вас означава, че Ной „ходеше по Бога”?
Ной се опитваше да живее по начина, по който Бог иска да живеят мъжете и жените.
Той поддържаше близко, лично приятелство с Бога и редовно разговаряше с Него в
молитва.
3. Прочетете Битие 6:5 – 8:22. Какъв е бил потопът
местен?

x

световен?

В цялостното изучаване на „Историята на надеждата“ не е изключително важно дали този потоп е
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бил местен или световен. Макар доказателството за световен потоп да е очевидно за нас, е важно да
осъзнаем, че някои учени, които вярват в Библията, тълкуват този потоп като местно събитие, което
е покрило само една голяма долина, в която е била съсредоточена човешката раса по онова време.

10

Не позволявайте на този въпрос да „спре” историята. Ако участникът прояви голям
интерес, му дайте лист хартия с две колони:
Местен потоп

Световен потоп

Накарайте го да прочете и да изучи Битие 6-8, като си води записки за
доказателствата в библейския текст, които привидно сочат, че потопът е бил
ограничен до една местна долина, както и за доказателствата, които изглежда
внушават, че потопът е покрил лицето на цялата земя.
4. Прочетете Битие 6:15. Колко голям е бил ковчегът?
Ковчегът е бил с дължина 300 лакти (450 фута или 138 метра), широчина 50 лакти (75
фута или 23 метра) и височина 30 лакти (45 фута и ли 13.5 метра). Вероятно е имал
капацитет от около 1400000 кубични фута (40000 кубични метра), което се равнява на
около 522 стандартни влакови вагона за добитък.
Тази информация може да бъде полезна, особено ако участникът е скептичен по отношение на това
как Ноевият ковчег е могъл да побере всички животни, които са влезе в него. Можете още да посочите,
че само по две или по седем животни от всеки „вид” са влезли в ковчега и че вероятно „вид” е по-широка
класификация от биологичен вид. Също така обяснете, че някои (или всички) животни може да са били
малки и следователно все още да не са били достигнали целия си ръст.

5. Какво научаваме от тази история за:
• човечеството?
Мъжете и жените са грешни и по естество са склонни към всякакъв вид греховно
поведение. По естество се бунтуват срещу Бога и Неговите закони. Често отказват
да се вслушат в Божиите предупреждения за осъждение и Неговия благ промисъл
за прошка и благословение. Те също така имат способността (с Божията помощ) да
изберат да Го обичат и да Му служат, както е видно от живота на Ной.
• Бога?
Бог е свят; Той трябваше да накаже греха на човечеството.
Бог беше праведен (справедлив) в Своето осъждение.
Бог прояви търпение и благост, като отлагаше осъждението толкова дълго време.
Бог ги избави да не погинат. Той предупреди Ной за идващия потоп. Той му даде
инструкции как да построи ковчега. Той затвори вратата на ковчега преди началото на
потопа.
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Обещанията дадени на Авраам
Много години след потопа Бог призова
Авраам да стане баща на голям народ, чрез
който всички народи на земята да получат
духовно благословение.
Битие 11:31 – 12:7

Може да искате да помогнете на участника да не се обърка, като обясните привидно
несъответствието между имената „Аврам” и „Авраам”. Първоначално е бил кръстен
„Аврам”. Бог в последствие промени името му на „Авраам”.
1. П
 рочетете Битие 11:31, 32 и намерете Ур, Харан и Ханаан на картата на страници 8
и 9.
1. Обяснете защо Тара (бащата на Аврам) тръгна по този маршрут. Частта от
района, отбелязана в зелено на картата, често е била наричана „Плодородният
полумесец”. Тара е бил богат човек. Притежавал е големи стада добитък. Би
било трудно, дори невъзможно, да прекоси обширния безводен район, известен
като Арабската пустиня, с толкова много животни, които е трябвало да храни
и пои ежедневно. Маршрутът през „Плодородния полумесец” е предоставил
растителност и вода за семейството на Тара, за неговите слуги и животни.
Бележка: Разстоянието между Ур и Харан е около 966 километра.

Сега е подходящ момент в изучаването да сравните картата на страници 8, 9 със
съвременна карта. Посочете съвременните страни, които съществуват днес в района
на „Плодородния полумесец”.
2. Градовете Ур и Харан са били известни с идолопоклонническите си практики на
поклонение пред луната. Тара, бащата на Аврам, най-вероятно беше лунопоклонник
до края на живота си. Вероятно затова Бог не премести Аврам в Ханаан, докато
неговият баща, който се покланяше на идоли, не умря.
2. Прочетете Битие 12:1-3.
	В края на стих 3 има едно специално обещание, което да помним. Обещанието,
че всички земни семейства ще бъдат благословени чрез Авраам, очевидно е
много важно, тъй като е повторено няколко пъти в Библията. В какъв смисъл
може да се изпълни то? За да научим отговора на този въпрос, ще се наложи
да почакате и да видите как ще се развие по-нататък библейската история на
надеждата.
Не обяснявайте всичко, което знаете за това обещание в настоящия момент. Просто
го посочете и подчертайте достатъчно ясно, за да може участникът да си го спомни,
когато бъде споменато в следващите събития.
3. Прочетете Битие 12:4-7. Какво допълнително обещание даде Бог на Авраам в стих
7?
Бог даде следното обещание на Аврам в стих 7: „На твоето потомство ще дам тази
земя [Ханаан].” Имаше един голям проблем: земята вече беше населена от друг
народ – от ханаанците. Обяснете, че ще разберем по-късно какво се случи.
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Принасянето в жертва на Исаак
Бог изпита вярата на Авраам, като поиска
от него да принесе в жертва Исаак, неговия
син, чрез когото щеше да дойде духовното
благословение. В последния момент Бог
промисли за заместителна жертва.
Битие 22:1-18

1. Прочетете Битие 22:1-14. Защо мислите, че...
• Бог поиска от Авраам да принесе в жертва своя син?
• Авраам се покори на тази необичайна заповед?
2. Отговорите са свързани с това, което Авраам вярваше, че Бог може и би направил
за него…
На човек, който не е запознат с Библията, това събитие може да се стори странно,
а Бог – безсърдечeн и прекомерно изискващ. Обяснете на участника, че всичко ще
придобие смисъл, след като изследваме събитието и го разгледаме отново. Също така
обяснете на участника, че Бог знаеше какво щеше да се случи много преди да даде тази
заповед.
• Прочетете отново стих 5.
Задайте въпроса: „Когато Авраам говори на слугите си в стих 5, кой им каза, че ще се
върне при тях?”
Забележете, че той каза: „аз и момчето ще отидем дотам… ще се върнем при вас.”

После прочетете Евреи 11:17-19.
Обяснете, че тези стихове към края на Библията са написани около 2000 години след
събитието, което изучаваме в Битие 22. Те ни предоставят специално прозрение за
това какво си е мислил Авраам, когато е сложил Исак на олтара.
Какво вярваше Авраам?
Той е вярвал, че Бог е едновременно добър и силен и че ако Исак умре на този
олтар, Бог може и ще го възкреси от мъртвите.
• Прочетете отново Битие 22:7-14. Как вярата на Авраам бе утвърдена в този случай?
Бог спря жертвоприношението и предостави овен като заместителна жертва, която
да умре вместо Исак.
Обяснете, че тази концепция за невинно животно, което да умре като заместителна
жертва на мястото на мъже и жени, е често срещана и важна концепция в
цялата Библия. Обяснете на участника, че ще говорим повече за това в някои от
предстоящите събития.
3. Прочетете Битие 22:15-18. Какво обещание виждате в стих 18?
Тук Бог обещава, че всички народи на земята ще бъдат благословени чрез потомството на
Авраам.
Какво е малко по-различно тук в сравнение с Битие 12:3? Насока: сравнете „в тебе” с
„в твоето потомство”.
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В Битие 12:3 Бог каза на Авраам, че всички народи на земята ще бъдат благословени
чрез него (Авраам). В това по-късно обещание в Битие 22:18 обаче Бог посочва, че
благословението, което ще дойде за всички народи/хора, няма да е нещо, което той
(Авраам) ще реализира лично чрез живота си. Това благословение ще дойде чрез
група от неговите потомци или чрез някой от тази група.

12

Обсъдете: Можете ли да си представите любопитството на Авраам какво ще е това
специално благословение и как ще се превърне в реалност?
4. По-късно Исаак имаше син на име Яков (Бог в последствие го преименува на
Израил), който имаше дванадесет синове. Когато Израил се подготвяше да умре,
какво обещание даде на сина си Юда в началото на Битие 49:10? Насока: скиптърът е
жезъл, който царят е държал като символ на своята власт.
Тъй като тук няма да отделяме време да прочетем другите библейски пасажи, които
разглеждат останалата част от живота на Исак и раждането и живота на Яков,
направете кратък преглед на по-късния живот на Исак и как Яков стана неговия
специален син, чрез когото „ще дойде специалното благословение на всички народи.”
Обяснете как Бог промени сърцето и името му от „Яков” (което означава „сплетник
или измамник”) на „Израил” (което означава „борец с Бога”, за да получи Божието
благословение).
Първо, попитайте участника дали има някаква представа какво казва Бог тук?
После допълнете отговора му.
Бог предсказа, че скиптърът (символ на царска власт) ще бъде в (или сред)
потомството на Юда и че законодател (друг белег на владетел) ще произлезе от Юда.
В последната фраза Бог изглежда предсказва, че „народът” или „народите” ще бъдат
управлявани от този цар или законодател.
Не коментирайте повече, но насърчете участника да запомни това обещание. Ще го
видите отново в някои от следващите събития.

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Бог в тези събития
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Призивът на Моисей за водач
След като потомците на Авраам
(израилтяните) станаха роби в Египет, Бог
призова Моисей да ги изведе от там и да
ги заведе в Ханаан, земята, която беше
обещал на Авраам. Изход 1:1-14; Изход 3:1-17
1. Б
 ог насочи обстоятелствата в семейството на Израил така, че да издигнат сина му
Йосиф в Египет като виден водач, за да подготви пътя за преместването на цялото
му семейство.
Не навлизайте в прекалено много подробности, но отделете време, за да направите
преглед на историята на Йосиф. Съсредоточете се върху основните събития от неговия
живот, които доведоха до издигането му на власт в Египет.
2. Прочетете Изход 1:1-7. Как стих 7 описва растежа на рода на Израил?
„А потомците на Израилl (1)се наплодиха и (2)размножиха, (3)увеличиха се и (4)толкова
много се засилиха; че (5)Египетската земя се изпълни с тях.” (Изход 1:7)
Забележете петте начина, по които авторът на Изход описва нарастването на рода на Израил, докато
беше в Египет. Не е учудващо, че египтяните започнаха да се притесняват от нарастващата власт на
този чуждестранен род.

3. П
 рочетете Изход 1:8-14. Какво се случи, след като на престола на Египет се
възкачи нов фараон, който не познаваше Йосиф, сина на Израил, нито знаеше за
обещанията, които предишният фараон му беше дал?
След неуспешен опит да забавят нарастването на броя на израилтяните, египтяните
започнаха да ги подлагат на суров робски труд.
4. Прочетете Изход 3:1-10.
Каква задача бе подготвил Бог за Моисей?
Бог искаше Моисей да изведе израилтяните от Египет. Макар и израилтянин, Моисей
не е бил сред народа си повече от 40 години. Той имаше уникална подготовка за тази
задача, защото е бил отгледан в двореца на египетския фараон като осиновено дете.
Без съмнение е бил по-образован от който и да било друг израилтянин от своето
поколение.
Бележка: Можете да направите кратък преглед на живота на Моисей от неговото раждане до Божия
призив да изведе Израил от Египет.

Какви специални взаимоотношения с израилтяните предяви Бог?
Стих 6: Бог обявява, че е „Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов
(Израил).”
Стих 10: Бог обявява, че децата [потомството] на Израил е Негов народ (народа „Ми”).
Бележка: „Деца на Израил” = потомство на Израил (предишно име – Яков).

5. Прочетете Изход 3:11-17.
Какво трябваше да каже Моисей на израилтяните, когато го попитат: „Кой те
изпраща?”
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• От Божиите напътствия в стих 14?
Бог заръча на Моисей да каже на израилтяните, че го изпраща „АЗ СЪМ”.
Попитайте участника: „Какво, според вас, означава или защо е важно, че Бог говори за
Себе Си като ‘Аз съм’?”
Един участник, който мина този курс, отговори по следния начин: „Бог просто е.” Това е проницателен
отговор. Бог няма начало и край. Той не е бил създаден, Бог „просто е”. (Казано богословски – Божието
„вечно себесъществувание”)

• От Божиите напътствия в стих 15?
Бог също така заръча на Моисей да каже на израилтяните, че „ГОСПОД”, Бог на бащите
им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов го праща при тях.
„ГОСПОД” (когато думата е написана с главни букви както в този случай) е превод на еврейска дума
(„Яхве” или „Еова”), която означава по същество същото като „АЗ СЪМ”. Това е личното име на Бога.
Когато изучаваме Библията, научаваме, че е имало много лъжливи богове, които са имали лични имена
(Ваал например). „ГОСПОД Бог” или „ГОСПОД” е конкретно единият и единственият истинен Бог,
Създателят на небето и земята – Богът на Библията!
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Язвите и Пасхата
Бог изпрати поредица от язви, включително
и смъртта на първородните във всяко
семейство, за да освободи израилтяните,
но защити онези, които по подходящ начин
изразиха вярата си в Него.
Изход 12:1-13, 21-23

1. Б
 ог изпрати поредица от ужасни язви върху Египет, за да покаже Своята власт
над лъжливите богове на Египет и да убеди фараона да освободи израилтяните.
Последната язва беше смъртта на всички първородни деца и животни.
Обобщете разговорите между Моисей и фараона, и първите девет язви, които бяха
резултат от отказа на фараона да освободи израилтяните от египетско робство.
Обяснете как това на практика е било битка между лъжливите богове на Египет и
истинния ГОСПОД Създател – Бога на израилтяните и на Библията.
Можете да намерите добър преглед на богословската значимост на този конфликт
и язвите в урок 7 („Моисей води Израил”) в курса „Старозаветната история” от д-р
Дейвид Брукс.
2. Прочетете Изход 12:1-13, 21-23.
• Какви бяха изискванията към животното, което трябваше да бъде пожертвано? Вижте
стих 5.
„(1) Агнето или ярето ви нека бъде (2)без недостатък,
овцете или от козите да го вземете”. (стих 5)

мъжко (4)едногодишно; (5)от

(3)

• Какво трябваше да направят израилтяните с кръвта на това животно? Вижте
стихове 7 и 22.
Те трябваше да вземат част от кръвта и да я намажат (с помощта на китка исоп) на три
места около вратата: (1) от лявата страна на вратата, (2) от дясната страна на вратата и
(3) на хоризонталната греда над вратата на къщата, където ядяха печеното жертвено
агне.
Някои водачи на библейското изучаване могат да се изкушат да обяснят, че тези
три места за поръсване с кръв наподобяват формата на кръст. На този етап не го
правете.
• Какъв белег щеше да накара Бог да отмине даден дом, без да изпрати язвата на
смъртта? Вижте стихове 12, 13, 23.
Когато ГОСПОД Бог премина през египетската земя същата вечер, пропусна къщите,
чиито врати бяха намазани с кръвта на закланото агне и не осъди този дом.
Прилагането на кръвта, според както Бог предписа, беше упражнение на вяра в ГОСПОД Бог извършено
от главата на всяко семейство.

Добър въпрос за дискусия на този етап би бил: „Когато човек използвал кръвта на
жертвеното агне според Божието предписание, какво конкретно е вярвал, че е истина
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Ето няколко правилни отговора:
1. ГОСПОД Бог е истинният Бог.
2. Той дава на хората възможност да избегнат Неговия съд.
3. Той е верен на обещанието Си и можем да Му имаме доверие.
4. Той ще защити онези, които покажат правилна вяра в Него.
5. Той е всесилен Бог, по-силен от така наречените богове на Египет.
• Бог постанови празник, който да напомня на израилтяните за това избавление от
смъртта. Как трябваше да бъде наречен този празник? Вижте стих 27.
Бог заръча на израилтяните да кажат на децата си, че този празник е „пасхално
жертвоприношение за минаването на ГОСПОДА.” И днес празникът Пасха се
съблюдава от много потомци на Израил.
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Излизането на израилтяните от Египет
След това Моисей изведе израилтяните
от Египет и премина през Червено море,
чиито води Бог раздели и подготви пътя за
народа към обещаната земя Ханаан.
Изход 14:1-31

1. Прочетете Изход 14:1-12.
Какво толкова бързо преобърна смелостта на израилтяните (стих 8) в страх (стих 10)?
След като израилтяните осъзнаха, че фараонът и армията му ги приближават,
смелостта им се превърна в страх.
2. С
 поред стихове 1, 2 и 9 от Изход 14, как се казваше мястото, на което израилтяните
лагеруваха?
Те направиха лагер в близост до Мигодол и Червено море, близо до Пиаирот, преди
(срещу) Веелсефон.
Намерете вероятното му месторазположение на картата на страница 8.
Никой не знае със сигурност точното месторазположение на тези места, но Пиаирот вероятно е бил
близо до мястото, което е посочено на картата на страница 8.

3. Прочетете Изход 14:13, 14.
Какъв израз на вяра виждаме в думите на Моисей?
Моисей силно вярваше, че ГОСПОД Бог, който ги води до този момент, ще ги избави от
ръцете на египтяните. Той дори каза: „египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от
погледа ви до века” и „Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.”
4. Д
 окато четете останалата част от главата, потърсете поне три големи
свръхестествени чудеса, които Бог извърши, за да направи бягството на
израилтяните от египтяните и от Египет възможно.
Прочетете Изход 14:15-31.
Посочете и обсъдете чудесата, които Бог извърши.
1. Облачният стълб, който водеше израилтяните, мина зад тях и застана между
армиите на Египет и израилтяните. Бог направи така, че от едната страна на
облака да е тъмно, а от другата да бъде светло. Облакът попречи на египтяните да
се приближат до израилтяните.
2. ГОСПОД раздели водите на Червено море и изсуши дъното, за да направи път, по
който израилтяните да избягат от египтяните.
3. След като израилтяните прекосиха безопасно Червено море, ГОСПОД затвори водите
му, за да унищожи египтяните, които ги преследваха.
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Десетте заповеди
В пустинята между Египет и Ханаан,
Бог, съвършеният Свят Бог, даде на
израилтяните закони, които са израз на
Неговата омраза към нещо, което ни е
познато като грях. Изход 20:1-17
1. Б
 ог даде една пространна система от закони на израилевия народ, но в сърцевината ù
стояха така наречените десет заповеди.
Прочетете Изход 20:1-17 и разпознайте тези десет основоположни закона.
Първи (стих 3) = Да нямаш други богове освен ГОСПОД Бог.
Тъй като Бог е наш Създател, ние сме Негови и единствено Той е достоен за нашето поклонение и вярност.
Нищо в живота ни не трябва да е по-важно от ГОСПОД Бог. Това важи с особена сила за лъжливите „богове”,
защото те не са никакви богове.
Ако поставим каквото и да било в живота си над ГОСПОД Бог, нарушаваме първата заповед.

Втори (стихове 4-6) = Не се покланяй на идоли.
Втората заповед наподобява първата, но не е идентична с нея. Въз основа на първата заповед знаем, че е
погрешно да си правим материален образ (идол) и да се покланяме на лъжлив бог чрез него. Тази заповед обаче
е по-всеобхватна. Погрешно е да правим идол (материален образ), дори ако искаме да го използваме, за да се
покланяме на истинния ГОСПОД Бог. Създателят ГОСПОД Бог на Библията е духовно същество и не може да
бъде сведен до материален образ.
Ако направим материален образ и чрез него се опитаме да се поклоним на лъжлив бог или дори на истинния
ГОСПОД Бог, нарушаваме втората заповед.

Трети (стих 7) = Не използвай погрешно името на ГОСПОД Бог.
Да изговаряме „напразно Името на ГОСПОДА” означава да използваме святото Му име лекомислено или в
шеги, по начин, който не Го почита и не почита името Му.
Ако направим това, нарушаваме третата заповед.

Четвърти (стихове 8-11) = Помни съботния ден, за да го освещаваш.
Библията ни казва, че в края на творческата седмица (събитие две на страница 12), Бог си почина на седмия
ден (Битие 2:1-3). Бог не си почина, защото беше изморен. Нашият всемогъщ Бог никога не се изморява. Бог
„си почина” на този ден, за да даде пример на нас, мъжете и жените. Бог ни е създал така, че да се нуждаем
от редовни периоди на почивка. В първата основна част на Библията (Стария Завет) Бог даде план на
израилтяните, според който трябваше да си почиват и да се съсредоточават единствено върху Него на
седмия ден наречен „събота”.
Макар Божият план за нас да се е променил до известна степен в последната основна част на Библията
(Новия Завет), Бог продължава да желае да не злоупотребяваме със себе си, като не си почиваме редовно и
периодично.
Ако пренебрегваме Божия принцип за „почивка” в живота си, нарушаваме важен установен от Бога ред за
живота ни.

Пети (стих 12) = Почитай баща си и майка си.
Установеният от Бога авторитет на родителите над техните деца е основоположен принцип в семейния
живот, който съществува от времето на Адам и Ева. Поради греховната природа, която децата наследяват
от родителите си и в крайна сметка от Адам и Ева, всички деца (в по-голяма или в по-малка степен) понякога
се съпротивяват на този авторитет и така обиждат родителите си.
Когато (като деца) обиждаме родителите си, нарушаваме петата заповед.
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Еврейската дума в този пасаж, която е преведена „убивам” или „умъртвявам” предполага „предумишлено
убийство” и не забранява убийството при честна самозащита.
Лесно е да разберем сериозността на убийството, когато си спомним, че Бог създаде хората по „Свое
подобие”. Следователно, всяко убийство в известен смисъл е нападение срещу самия Бог.
Бележка: Вероятно тук би било мъдро да избегнете обсъждане на войни, смъртно наказание и др.
Това са добри въпроси, които да си отбележите и на които да отговорите по-късно. На този етап
разглеждането им може да измести фокуса на това изучаване.
По-нататък в Библията научаваме, че дори омразата към някого наподобява убийство.
Когато хората действат въз основа на егоистичните си импулси и отнемат живота на друг човек,
нарушават шестата заповед.

Седми (стих 14) = Не прелюбодействай.
Библията споменава няколко сексуални грехове, като всеки от тях е определен като нарушаване на
Божия свят закон. В тази заповед Бог посочва греха на прелюбодейство – сексуални взаимоотношения
между семеен човек и партньор, различен от брачния.
По-нататък в Библията научаваме, че нарушаваме Божия закон, ако силно желаем сексуална връзка с
човек, който не ни е брачен партньор, макар да не извършим самото физическо действие.
Когато хора имат сексуални взаимоотношения с партньор, различен от брачния, нарушават седмата
заповед.

Осми (стих 15) = Не кради.
Бог заявява ясно в Библията, че личната собственост трябва да бъде уважавана от околните.
Когато вземаме неща, които не ни принадлежат, нарушаваме осмата заповед.

Девети (стих 16) = Не свидетелствай лъжливо против ближния си.
Принципът в тази заповед е простичък – не бъдете непочтени, не лъжете.
Всеки път когато говорим непочтено, изричаме „големи” лъжи или „благородни” лъжи, нарушаваме
деветата заповед.

Десети (стих 17) = Не пожелавай неща, които приднадлежат на другите.
Десетата заповед надгражда осмата. Не само е грешно да крадем, но и силно да желаем за себе си неща,
които околните притежават.
Всеки път когато пожелаваме нещо, което притежават околните, нарушаваме десетата заповед.

2. Какво ни разкриват те за Божията природа и за Неговия характер?
Тези заповеди ни показват, че Бог е свят, праведен и справедлив.
Тези заповеди бяха уникални, когато ГОСПОД Бог ги даде на израилтяните.
Религиозните системи на хората, които живееха около тях по онова време, нямаха закони с толкова
висок морален стандарт, според които да живеят. Ето защо неморалността в тези общества се е
ширила. Ширили са се сексуални грехове, бунт на децата, безчестие, кражби, идолопоклонничество,
убийства и други форми на насилие.
Това е типично за общества, които не признават, не почитат и не се подчиняват на святия ГОСПОД
Бог, Който е наш Създател и Господар.

3. Кои от тези закони често биват нарушавани във вашата култура?
Отговорът на този въпрос ще се различава в зависимост от културата, но в повечето
случаи участниците в изучаването отговарят: „Всички”. Ако има едно или две често
срещани нарушения на Божия закон в културата, в която живеете, говорете поподробно за тези грехове.
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4. Какво ни разкриват тези закони за природата и за характера на човечеството?
Тези десет заповеди служат като мерило за човечеството като цяло и по-конкретно
за нас като индивиди. Когато честно оценим живота си в светлината на тези морални
стандарти, всички се оказваме недостойни в една или в друга степен.
5. К
 олко Божии закони трябва да бъдат престъпени, за да бъде човек виновен в
извършването на злина, т. е. на грях? Помислете си за Адам и Ева. Вижте събитието 5
на страница 14.
Когато Адам и Ева не се покориха на закона, който Бог им даде, умряха духовно
(изгубиха близкото си приятелство със святия ГОСПОД Бог, техния Създател). Тъй като
Бог е съвършено свят и безгрешен, беше нужно само едно действие на непокорство,
за да накърнят святия характер на ГОСПОД Бог.

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Бог в тези събития
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Скинията в пустинята
След това Бог води Моисей да построи
преносимо място на поклонение, в което
израилтяните да могат да отидат, да
принесат жертви и да получат прощение на
греховете си.
Изход 40:17-34; Левит 1:1-4, 10

1. Прочетете Изход 40:17-34.
Сравнете прочетеното тук със схемата на скинията на страница 10.
Изход 40:17-34 дава кратко описание на подредбата на отделните елементи в скинията. Обозначението
на някои от предметите, споменати в този пасаж, може да не е очевидно или ясно.
„Свидетелството”, споменато тук, се отнася до двете каменни плочи, на които бяха написани десетте
заповеди. Те бяха писмено свидетелство на Божиите закони за Неговия народ. Според стих 20 тези
каменни плочи бяха поставени в ковчега на завета.
„Трапезата” в стих 22 е масата за присъствените хлябове. Златният олтар е малкият олтар, който
се поставял пред завесата, която е отделяла по-голямото свято място от светая светих, където се е
намирал ковчегът.
Останалите предмети, които са споменати в тези стихове, са лесно разпознаваеми на схемата на
скинията.
Ако това изучаване се води от лидер, той трябва да е готов да обясни функциите и целите на основните
елементи на скинията.
Нужни са шестнадесет глави от тази книга на Библията (Изход 25-40), за да бъде описана изцяло
скинията. Насърчаваме ви да прочетете и да изучавате тези глави, докато се подготвяте да водите
участниците в този преглед на скинията.
Общо над 50 глави от Библията са посветени на описание на скинията и нейните функции. Очевидно е,
че това е било важно място във времето, когато е била използвана.
Също така е много важна за изучаването „Историята на надеждата“. Тя служи като ярък нагледен урок,
който показва как грешни мъже и жени могат да получат даром Божието прощение на греховете си.
Можете да намерите цялата информация, която ви е нужна, за да обясните скинията на следната
интернет страница. Силно ви я препоръчваме. Също ви препоръчваме да си закупите брошурата
„Скинията” и модела на скиния, които се предлагат на тази интернет страница.
http://www.the-tabernacle-place.com/
Ако е възможно, използвайте модела на скинията, за да обясните характеристиките и функциите ù в
тази част от вашето изучаване на „Историята на надеждата“.

2. С
 кинията е била място за поклонение, но също така е била и място, на което грехът
на човек е можело да бъде изкупен (покрит или простен) чрез принасяне на жертва
от неговите стада добитък, кози, овце или птици. Жертвеното животно е умирало
като заместител, за да изкупи греха на човека.
Правилният начин за изучаване на структурата и елементите на скинията е отвътре (където е
обитавал Бог) навън (където грешни хора са идвали при Бога и са принасяли жертви). Когато водите
участника по време на изучаването, започнете с ковчега на завета и умилостивилището в светая
светих, след което преминете навън към големия меден олтар, който е бил разположен от вътрешната
страна на портата към двора.

The Story of Hope

34

Leader’s Guide

17

Прочетете Левит 1:1-4 и 10-14.
Обобщете процедурата, която са следвали.
Съсредоточете се върху стихове 1-4 и помолете участника да обобщи процедурата,
спомената в тези стихове.
Подчертайте, че човек е поставял ръката си на главата на невинното животно и
обяснете какво е ставало в този момент – в Божиите очи грехът му е преминавал
върху невинното животно, което след това е умирало вместо него, като негов
заместник.
3. К
 акви прилики откривате между това, което виждате тук и случилото се в събитие 8
на страница 15 и събитие 14 на страница 18?
Най-очевидната прилика е, че е умирало невинно животно заради греха на хората. И
в двата случая този план е бил определен от Бога, за да могат хората да получат много
специално преимущество.
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Медната змия
По пътя за Ханаан израилтяните се
разбунтуваха срещу Бога и бяха наказани
със смъртоносни ухапвания от змии, но Бог
милостиво промисли за изход от тяхното
страдание.
Числа 21:4-9

1. Прочетете Числа 21:4-9 и намерете всяка от следните части на тази история:
Дайте допълнителна информация за тази история. Обяснете как израилтяните не се
довериха на Бога при Кадиш (посочете го на картата на страница 8) и обяснете как
се скитаха из Синайската пустиня в продължение на около 40 години. Настоящото
събитие се е случило в тази пустиня.
• Грях на неверие и бунт
И народът говори против Бога и против Моисей: Защо ни изведохте от Египет да
измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от
този никакъв хляб.

5

• Осъждение
Затова Господ изпрати между народа змии-усойници, които хапеха народа, и измря
много народ от Израил.

6

• Изповед
Тогава народът дойде при Моисей и каза: Съгрешихме затова, че говорихме против
Господа и против тебе;

7

• Молитва за избавление
…помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Моисей се помоли за народа.
• Божият промисъл
А Господ каза на Моисей: Направи си от мед една змия-усойница и я сложи на висока
върлина; и всеки ухапан, като погледне към нея, ще остане жив.

8

• Вяра
И така, Моисей направ медна змия и я сложи на най-високата върлина; и когато змия
ухапеше някого, той, като погледнеше към медната змия,

9

• Живот
…оставаше жив.
2. Какво трябваше да направи всеки израилтянин, за да бъде спасен от смърт?
Трябваше просто да признае нуждата си и чрез вяра да погледне на разрешението,
което Бог им беше дал. В медната змия нямаше нищо магическо (това е потвърдено
също и на друго място в Библията). Бог я използва, за да спаси умиращи хора
посредством вяра в Неговото обещание и промисъл.
3. Запомнете тази случка, защото по-късно в развитието на библейската история един
много важен учител ще се върне към нея и ще обясни пророческото ù значение.
Не казвайте нищо повече на този етап.
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Управлението на цар Давид
След като израилтяните влязоха в Ханаан,
Бог ги ръководи чрез съдии и царе. Между
тях беше цар Давид, за чието управление
Бог обеща, че ще трае до века чрез един
специален негов потомък. 2 Царе 7:1-16
Това събитие се е случило няколкостотин години след предходното събитие (събитие
18). Направете кратък преглед на това, което се е случило междувременно.
Използвайте картата на страницa 8, за да направите първо географски преглед и
след това на страница 7, за да се съсредоточите само върху Ханаан и да обясните как
израилтяните са стигнали място на изток от река Йордан, срещу Ерихон.
Обяснете как израилтяните (под ръководството на Исус Навин) прекосили река
Йордан по свръхестествен начин, първо завладели Ерихон и в последствие всички
основни райони в Ханаан. Върнете се на точка „в” от събитие 11 (страница 17 в
„Историята на надеждата“), за да преговорите как Бог обеща на Авраам, че това ще
се случи.
Обяснете, че Бог и израилтяните не са взели земята на невинни народи. Жителите
на Ханаан („ханаанците”) са водили немислимо лош начин на живот в продължение
на векове. Дори са изгаряли децата си като живи жертви. Това завоюване на земята
беше Божията справедлива присъда за тяхната греховност. Единствено Божията
благодат бе забавила Неговата присъда!
1. В Ханаан Израил беше управляван от няколко съдии и по-късно от царе.
Съвсем накратко обяснете периода на съдиите:
1.

Израилтяните започнаха да живеят като грешните народи, чиито земи бяха покорили.

2.

В резултат на това, като присъда за греха им, бяха подчинявани от групи народи, които ги
управляваха за различни периоди от години.

3.

След това те викаха към ГОСПОДА техния Бог и Го молеха да им помогне.

4.

Бог много често издигаше лидери („съдии”) от израилтяните, които ги организираха и водиха да
сразят завоевателите.

5.

Този цикъл се повтори многократно.

Давид, вторият цар, беше най-великият и най-богоугодният от всички тях.
Обяснете, че след няколкостотин години на управление на тези съдии, израилтяните
поискаха Бог да им даде цар. Мъж на име Саул бе помазан за първия им цар. По-късно
Бог въздигна Давид за цар.
Прочетете 2 Царе 7:1-7.
Какъв „дом” искаше Давид да построи за Бога?
До този момент не бе имало постоянен храм, в който хората са можели да се покланят на ГОСПОД
Бог. Ковчегът на завета, над който Бог слизаше, за да присъства между Своя народ, е бил поставян в
подвижна палатка – скиния, която била пренасяна от място на място в продължение на много години.
Дори в ерата на цар Давид е нямало храм, в който Бог да се среща със Своя народ, въпреки че Давид е
живеел в красив дворец. Давид изрази желание да построи храм („дом”) за ГОСПОДА, но тази задача
щеше да бъде оставена за неговия син Соломон.

Бележка: Давид събра материали и направи планове за великолепен храм в
Йерусалим, който беше построен в последствие от неговия син цар Соломон.
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2. П
 омнете, че „дом” понякога се отнася до наследниците или до потомците на даден
човек
Обяснете, че думата „дом” е използвана по два различни начина. Понякога наричаме
това „игра на думи”.
Прочетете последната част на 2 Царе 7:11 до стих 13.
Какъв вид „дом” Бог обеща да установи за Давид?
В културата по онова време терминът „дом” се е отнасял до царска династия –
поредица силни владетели от едно семейство. Така Бог обеща на цар Давид, че
поредица силни владетели (царе) ще произлязат от него и ще управляват на негово
място дълго след като той почине.
В някои страни терминът продължава да се използва по този начин – „домът на Уиндзор” например (във
Великобритания).

3. Прочетете 2 Царе 7:16.
Какво ни посочва, че обещанието за този дом се отнася не само до царуването на
неговия син Соломон?
ГОСПОД Бог каза, че домът и тронът на Давид ще бъдат утвърдени до века! От
историята знаем, че Соломон е управлявал само 40 години.
4. П
 редположете от кое израилево племе е Давид? Насока: спомнете си обещанието на
Израил към Юда в Битие 49:10. Вижте събитие 12 на страница 17.
Цар Давид беше от племето на Юда.
Напомнете на участника, че внукът на Авраам Яков (чието име беше променено на
„Израил”) имаше дванадесет сина. Когато потомците на Израил станаха народ, всеки
от синовете му оглави едно племе. Точно преди да умре Израил (човекът), той предсказа
нещо за всеки от синовете си и техните племена.
Битие 49:10 съдържа предсказанието, което Израил направи за племето, назовано на сина му Юда.

Обсъдете с участника връзката между Битие 49:10 и обещанието, което Бог даде на
цар Давид за вечна царска династия.
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Пророчествата за идващия Месия
В историята на израилтяните Бог е
вдъхновявал Своите пророци да предскажат
много подробности свързани с един
специален израилтянин – цар и Спасител,
Който щеше да се роди в определен бъдещ
момент. Исая 7:14; 9:1, 2, 6, 7; Исая 52:13 – 53:12
1. Неговото раждане: прочетете Исая 7:14.
Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще
го нарече Емануил.
14

Припомнете си, че обещания победител на Сатана ще бъде потомък на жената, без да
се споменава баща. Вижте събитие 7 на страница 15.
Ще поставя и вражда между теб и жената,
и между твоето потомство и нейното потомство;
Hо ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.
Каква възможна връзка виждате между Битие 3:15 и Исая 7:14?
15

Има някои трудни за тълкуване въпроси, свързани с двата пасажа. Не настоявайте
много за тази евентуална връзка.
Можем с точност да кажем:
1. Победителят над Сатана, обещан в Битие 3:15, ще бъде „семето” (или потомък)
на жената. Не се споменава за баща. Вероятно това показва, че победителят над
Сатана ще се роди по свръхестествен начин от девица.
2. В Исая 7:14 Божият пророк Исая обеща знак на израилтяните – Ето, девица ще
зачене и ще роди син. Името на този роден от девица Син ще бъде „Емануил,”
Което буквално означава „Бог с нас.”
3. 3. Тези две пророчески обещания вероятно се отнасят до една и съща личност.
Някои евангелски библейски учени вярват, че между тези два стиха има връзка.
2. Неговото месторождение: прочетете Михей 5:2.
А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове,
от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е
от начало, от вечността.

2

Обяснете на участника, че „Витлеем Ефремов” е бил малък град в района на Ханаан,
притежание на израилтяните от племето Юда. Намерете го (Витлеем) на картата
на страница 7.
Как този стих се отнася до обещанието свързано със скиптъра в Битие 49:10? Вижте
събитие 12 на страница 17.
Към края на живота си Израил (човекът) предсказа, че владетел и законодател ще
произлезе от потомците на Юда и че „хората” или „народите” ще се покорят на този
цар.
В предишното събитие (събитие 19) видяхме, че (1) Давид беше цар от Юдовото*
племе и как (2) Бог обеща, че от Давид ще произлезе царска династия.
*Бележка: Давид беше от град Витлеем.
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Михей пише около 300 години след времето на цар Давид. Изглежда той предсказва, че от Витлеем ще
се въздигне друг владетел на израилтяните. Михей добавя нещо уникално за този бъдещ владетел –
неговият „произход е от начало, от вечността”.
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Какво може да означава това? Задръжте тази мисъл!
3. Н
 еговото служение в Галилея: прочетете Исая 9:1-2 и 6.
Бележка: обърнете внимание, че този район се намира в близост до Галилейското
езеро.
Намерете този район на картата на страница 7. Обърнете внимание, че включва
градовете Капернаум, Витесда и Назарет.
Обяснете, че районът около Галилея често е бил потискан от враговете на Израил
няколкостотин години след смъртта на Цар Давид. Много от израилтяните са били
отведени в робство. Не-израилтяни („езичници”) са били доведени в този район, за да
заменят израилтяните, които са били отведени в плен. И така, този район има дълга,
мрачна история на потисничество.
Ще се роди дете (син ще се даде), който ще донесе светлина в този район.

4. Неговата смърт: прочетете Исая 52:13 – 53:12.
Какви лоши неща ще бъдат направени на човека описан тук?
Ето няколко:
52:14 – образът Му (външността Му) ще погрознее повече отколкото на който и да
било човек.
53:2 – нямаше благообразие, нито приличие, нито красота, които да привлекат хората
към Него.
53:3 – ще бъде презрян и отхвърлен; хората ще крият лицата си от Него.
53:4 – ще бъде ударен от Бога и поразен.
53:5 – ще бъде наранен и бит.
53:7 – ще бъде угнетен и опечален; ще бъде като агне на заколение.
53:8 – ще бъде отрязан от земята на живите. (убит!)
Какви добри неща ще се появят в резултат от неговото страдание?
Ето няколко:
52:15 – Той ще „удиви (в англ. превод – „поръси”) много народи”. (Задайте реторичен
въпрос: Какво може да означава това?)
53:5 – Раните и нараняваният Му ще бъдат за нас – Той ще понесе наказанието, което
ние заслужаваме.
53:6 – Бог ще постави нашия грях (беззаконие) на Него по сходен начин на този, който
е описан в събитие 17 на страница 20.
53:11 – Чрез Него (тук е наречен „праведния Ми Слуга”) ще бъдат оправдани мнозина,
защото Той понесе греховете им.
53:12 – Бог ще Го счете за „велик” заради благородното Му дело, т.е. да умре за
греховете на много грешници (престъпници).
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5. Неговото възкресение от смъртта: прочетете Псалм 16:8-10.
Какво посочва стих 10?
Първата част от стиха („Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята (гроба)”)
изглежда се отнася до нематериалната част на този човек (неговия дух или душа.)
Втората част от стиха („нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види
изтление”) изглежда посочва, че тялото на този човек няма да изгние в гроба.
6.

Неговото вечно царство: прочетете Исая 9:6, 7.
Стих 7 изглежда посочва, че Месия ще седне на престола на Давид и над неговото царство. Той ще
установи царството Си с правосъдие и правда завинаги!

Може да напомните на участника за обещанието в събитие 19 (страница 21), което
Бог даде на цар Давид.

Хронологично представяне на Библията
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Бележка: Редът, по който някои от събитията от живота на Христос са представени
в по-късни издания на „Историята на надеждата“ (издания отпечатани през 2011 и след
това), се различава от реда, по който са представени в по-ранни издания (2010 и преди това).
Събитията са едни и същи. Единствената разлика е в реда, по който са представени.
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Раждането на Исус от Назарет
На Божието определено време Той изпрати
Своя Син на земята. Той се роди от девицата
Мария, като специален Цар и Спасител,
Който беше обещан векове преди това.
Матей 1:1, 2, 18-25; Лука 2:1-14

1.Прочетете началото на родословието на Исус в Матей 1:1, 2.
Какви специални неща си спомняте за прародителите на Исус?
Авраам > Исак> Яков („Израил”) > Юда
Авраам = Вижте събитие 11 на страница 17.
Бог призова Авраам от Ур Халдейски. Той тръгна с баща си (Тара) от Харан, където спряха, за
да се установят. След смъртта на Тара Авраам се премести в Ханаан – в земята, която Бог
обеща да даде на неговите наследници.
Бог обеща на Авраам, че всички семейства на земята ще бъдат благословени чрез него и
неговите потомци.

Исак = Вижте събитие 12 на страница 17.
Исак беше специален син. Роди се по чуден начин. Бог го даде на Авраам и неговата съпруга Сара
в тяхната старост. Бог изпита вярата на Авраам, като поиска от него да принесе Исак в
жертва. Бог възпря Авраам и предостави заместителна жертва (овен), който да умре вместо
Исак. Библията ни казва, че Авраам повярва, в самото начало на това събитие, че Исак ще се
върне жив с него. Той вярваше, че Бог е добър и че ако е нужно, Бог има сила да възкреси сина му
от мъртвите.
Благословението на всички семейства на земята, което Бог обеща на Авраам, щеше да дойде
чрез сина на Авраам Исак.

Яков („Израил”) = Вижте събитие 12 (точка „в”) на страница 17.
Един от синовете на Исак беше Яков. Неговото име беше променено на „Израил” (някой, който
се бори с Бога, за да получи Неговото благословение), след като посвети живота си на Бога.
Яков/Израил имаше дванадесет синове. Бог направи така, че Йосиф, специален син на Йосиф, да
стане владетел в Египет. Семейството на Израил нарасна именно в Египет.

Юда = Вижте събитие 12 (точка „в”) на страница 17. Вижте също събитие 19 на

страница 21 и събитие 20 (точка „б”) на страница 21.

Малко преди смъртта си Израил (човекът) предсказа неща за всички свои синове и племената,
които щяха да произлязат от тях. На Юда, един от синовете на Израил, ГОСПОД Бог
предсказа, че „скиптър” (пръчка, използвана от цар) няма да се отдалечи от племето на Юда и
че народите ще се покорят на владетеля, който носи този скиптър.

2. Прочетете Матей 1:18-25.
Какво ни посочва, че Исус е бил уникално дете? Насоки: начинът на зачеването Му и
имената Му „Исус” и „Емануил”.
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1. Исус не беше заченат в Мария от мъжа ù. Тя беше девица, когато Исус беше заченат в
нея; това беше свръхестествено духовно дело на Бога.
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2. Бог изпрати ангел при Йосиф (за когото Мария беше сгодена), който му каза, че
детето, което Мария ще роди, ще се нарече „Исус”, което означава „Еова (ГОСПОД) е
Спасител.” И други деца по това време са се казвали „Исус”, но ангелът каза на Йосиф,
че това дете, което ще се роди на Мария, ще бъде вярно на името Си, т.е. „Той е,
Който ще спаси народа Си от греховете му.”
3. Ангелът още обяви, че това дете ще се нарече „Емануил”, което означава „Бог е с нас”.
3. П
 рочетете Лука 2:1-7 и сравнете с пророчеството в Михей 5:2. Вижте събитие 20 на
страница 21.
Мария, майката на Исус, и мъжът, за когото тя беше сгодена (Йосиф), живееха в Назарет. Намерете
Назарет на картата на страница 7.
Макар по това време да живееха в Назарет, Йосиф и Мария бяха от племето Юда и бяха потомци на цар
Давид. Затова бяха длъжни да отидат във Витлеем (където беше роден и израсна Йосиф), в областта
Ханаан, която беше определена за племето на Юда, за да се запишат по време на преброяването, което
разпореди римският Цезар Август по онова време. Пътуването от Назарет е било около 113 километра.
Намерете Витлеем на картата на страница 7.

Преговорете точка „б” от събитие 20 на страница 21 от „Историята на надеждата “.
В Михей 5:2, около 700 години преди раждането на сина на Мария Исус, Божият
пророк Михей предсказа, че от Витлеем ще произлезе специален бъдещ Владетел,
(макар това да беше малък град в територията на Юда), Който ще бъде „от начало, от
вечността”.
Не коментирайте подробно. Просто оставете мисълта да бъде осъзната на този
етап. Ще бъде пояснена по-късно в изучаването.
4. Прочетете Лука 2:8-14.
Исус е описан като „Спасител, Който е Христос Господ”. Какво посочват думите
„Спасител”, „Христос” и „Господ”? Насока: Христос е гръцкият еквивалент на
еврейската дума Месия (помазан за цар).
Спасител = някой, който спасява (може да бъде използвана за различни видове
„спасяване” – физическо или духовно).
Христос = тук е превод на гръцка дума; означава същото като еврейската дума
(език, който са говорили израилтяните в Стария Завет), която означава „Месия” или
„Помазаник”. Израилтяните вярваха, че Бог ще изпрати Месия (Един помазан от
ГОСПОД Бог), Който ще бъде техен Цар.
Господ = господар или някой, на когото се служи; често се използва от хората,
написали Библията, по отношение на Създателя Бог (ГОСПОД) на Библията.
Най-общо тези думи сочат, че синът на Мария ще бъде специален – Той ще бъде
Месия (Помазан Цар) на Своя народ (на израилтяните). Той ще бъде техен Господар и в
някакъв смисъл „ще ги спаси”.
5. В
 долната част на всеки две страници, от 22 до 31, отбележете всички начини, по
които Исус е описан в четирите събития на тях.
Забележете промяната на характеристиките в долната част на таблицата, която
е разположена на две страници (страници 22 и 23). Преди търсихме характеристики
(качества) на Бога, които видяхме проявени в събитията, които сме разгледали.
За следващите 20 събития на страници 22-31 искаме да намерим характеристики на
този Исус, Който понякога е наричан „Исус от Назарет” (защото израсна там) и сега
по-често е наричан „Исус Христос”.
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Изкушенията от Сатана
Преди да започне служението Си, Исус
беше изкушен лично от Сатана, но устоя,
като цитира части от Божието Слово в
Стария Завет.
Матей 4:1-11

На този етап от изучаването вероятно вече сте обяснили, че „Старият Завет” е
първата основна част на Библията. Когато Исус живя на земята Старият Завет вече
е бил написан и Исус го е познавал много, много добре.
1. И
 сус израсна в Назарет, където Йосиф, земният Му баща, работеше като
дърводелец. Божият Дух искаше да покаже, че Исус действително е уникалната
личност, която Йоан Кръстител прогласи, че е. За да направи това, Божият Дух
заведе Исус в пустинята, където Той премина през поредица трудни изкушения от
най-изтънчения изкусител – Сатана.
Знаем много малко за ранния живот на Исус. Лука 2:52 обобщава живота Му от
детството до 30 годишнината Му със следните думи: „А Исус напредваше в мъдрост, в
ръст и в благоволение пред Бога и човеците.”
Напомнете на участника колко убедителен бе Сатана, когато изкуши Ева в Едемската
градина. Представете изучаването на това събитие с думите: „Нека сравним как Исус
отговори на изкушенията на Сатана с начина, по който Ева отговори векове по-рано.”
2. Прочетете Матей 4:1-4.
Как бихте описали естеството на първото изкушение на Исус?
Исус беше много гладен, защото беше постил 40 дена и нощи. Обяснете какво
представлява духовната дисциплина „пост” – въздържане от ядене, за да се посветим и
насочим към общение с Бога.
Сатана изкуши Исус да направи хляб от камъни и да прекъсне поста си, като задоволи
глада на тялото Си.
Какъв беше Неговият отговор?
Исус цитира стих от Стария Завет (Второзаконие 8:3), за да информира Сатана, че има
неща, които са по-важни от храната, която задоволява физическия ни глад – Божиите
думи, записани в Библията, които задоволяват нашите духовни нужди.
3. Прочетете Матей 4:5-7.
Как бихте описали естеството на второто изкушение на Исус?
Сатана заведе Исус на крилото на храма в Ерусалим и Го предизвика да докаже, че е
Божият Син, като скочи от храма, а Божиите ангели да се спуснат и да Го хванат.
Какъв беше Неговият отговор?
Исус отново цитира Божието Слово в Стария Завет (Псалми 91:11, 12 и Второзаконие
6:16). Той смъмри Сатана, че се опитва да изкуши „ГОСПОДА твоя Бог” и че се опита да
принуди Бога да отговори на неговите (на Сатана) изисквания.
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4. Прочетете Матей 4:8-11.
Как бихте описали естеството на третото изкушение на Исус?
Сатана заведе Исус на една много висока планина и Му показа всички земни царства
и тяхната слава. Той (Сатана) обеща на Исус да Му (на Исус) даде всички тези царства,
ако Исус падне и му се поклони.
Какъв беше Неговият отговор?
Този път Исус смъмри Сатана строго и му каза „Махни се!” След това Исус цитира един
стих от Стария Завет, в който Моисей каза на израилтяните: „От Господа, твоя Бог, да се
боиш, на Него да служиш.” (Второзаконие 6:13)
5. П
 о какъв начин Исусовият отговор на изкушението се различава от отговора на Ева?
Вижте събитие 5 на страница 14.
1. Ева се поддаде; Исус устоя.
2. Ева започна да се съмнява в Божието Слово; Исус го цитира с увереност.
3. Неподчинението на Ева към Бога показа нейната слабост. Покорството на Исус към
Бога разкри Неговата духовна сила.
6. За какви думи се сещате, когато четете как Исус устоя на изкушенията на Сатана?
Накарайте участника да сподели думите, за които се сеща.
На този въпрос има много добри отговори. Ето няколко: силен, дързостен, издържлив,
смел, верен, решителен и др.
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Думите на Йоан Кръстител
Божият пророк Йоан Кръстител обяви
публично, че Исус от Назарет е специалният
Цар и Спасител, Божият Агнец, Който ще
понесе греховете на света.
Йоан 1:29-34

Исус израсна в Назарет, където Йосиф, земният Му баща, беше дърводелец.
1. С
 лед като устоя на изтощителната поредица изкушения на Сатана, Исус се върна при
реката Йордан, където Йоан Кръстител кръщаваше каещи се хора и проповядваше
за идващия Месия.
Посочете местоположението на Назарет по отношение на река Йордан, където
служеше Йоан Кръстител, на картата на страница 7.
Можете да посочите Йоан Кръстител на картината за събитие 23 на страница 23 и
кратко да опишете какъв грубоват човек е бил и т.н.
2. Прочетете Йоан 1:29.
Спомняте ли си какво научихме за жертвените агнета, които са понасяли греха? Вижте
събитие 17 на страница 20.
Върнете се на събитие 17 на страница 20 и помолете участника да преговори с вас
какво си спомня за жертвите, които са били принасяни на медния олтар в близост до
предната порта на скинията.
Попълнете забравеното, особено по отношение на качествата на животните, които
са били принасяни и процеса, посредством който греховете са били прехвърляни на
жертвеното животно. Преговорете и обяснете отново как животното е заемало
мястото на нарушителя и как то е понасяло наказанието за неговия грях.
Какво според вас имаше предвид Йоан Кръстител, когато говори за този „Божий
Агнец”?
Непременно дайте възможност на участника да отговори на този въпрос. Това е една
от най-важните точки в изучаването „Историята на надеждата“. Отделете колкото
време е нужно за обсъждане и изясняване на отговора на този въпрос.
Йоан Кръстител обяви, че Исус е Този, Когото Бог изпрати да умре за нас, за да бъдат простени
греховете ни. Както агнетата, за които четохме по-рано в нашето изучаване, умираха заради хората,
които ги принасяха на медния олтар в скинията, така Исус беше изпратен като Божия промисъл за
„греховете на [целия] свят”.

Обяснете, че ще видим как всичко това се случи по-късно в изучаването.
3. С
 помняте ли си обещанието към Авраам в Битие 12:3 и 22:18? Вижте събития 11 и 12
на страница 17.
Върнете се на събития 11 и 12 на страница 17 от „Историята на надеждата“.
Преговорете обещанието дадено в Битие 12:3 и повторено в Битие 22:15-18.
ГОСПОД Бог обеща да благослови всички народи на земята чрез Авраам и неговите потомци.
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Исус беше потомък на Авраам. Каква е връзката между Исус и обещанието дадено на
Авраам?
Попитайте участника дали има някаква представа каква е връзката между
обещанието, което Бог даде на Авраам и неговите потомци, и думите на Йоан
Кръстител: „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!”
При нужда попитайте: „Ако Исус може да направи нещо, за да премахне греховете на
света, на хората от всички народи, това няма ли да е голямо благословение за тях?”
Обсъдете без да навлизате в подробности как ще се случи това. Ще го обсъдите на покъсен етап от изучаването.
4. Прочетете Йоан 1:30-34.
Какви други специални неща научаваме за Исус?
1. Макар Йоан Кръстител да беше велик пророк, който бе изпратен от Бога, Той обяви,
че Исус „стана по-горен от мене [Йоан].”
2. Макар Йоан Кръстител да беше с няколко месеца по-голям от Исус, той обяви, че Исус
„е бил преди мен”.
3. Йоан Кръстител видя Божия Дух да слиза от небето като гълъб и да спира над Исус.
4. Йоан свидетелства, че Исус е „Божият Син”.

Допълнителна информация
В това изучаване ще разгледаме защо Йоан прогласява, че Исус е „Божият Агнец” след
изкушението Му в пустинята, а не преди това? Много от нас са учени, че прогласяването
„Божият Агнец” в Йоан 1 глава се случва непосредствено след кръщението на Исус и точно
преди да бъде отведен от Святия Дух в пустинята (където беше изкушаван от Сатана).
В Йоан 1 глава не се споменава никъде Исус да е бил кръстен (в случая описан в Йоан 1). В
Йоан 1 глава Йоан Кръстител говори за явлението (гълъб, който слиза и т.н.), което се случи,
когато Исус е бил кръстен в минало време (като нещо, което се е случило по-рано). Прочетете
внимателно Йоан 1:29-34, за да се уверите.
Вероятната последователност на събитията:
1. Исус е кръстен (както виждаме от Матей 3:16, 17; Марко 1:9-1; Лука 3:21-22).
2. По време на кръщението на Исус, Святият Дух (под формата на гълъб) слиза над Исус и Бог
Отец изговаря Своите думи на одобрение от небето.
3. После Исус е заведен в пустинята, където е изкушен.
4. След това Исус се връща на мястото на река Йордан, където Йоан кръщава.
5. Йоан Кръстител обявява, че Исус е „Божият Агнец” именно тогава. (Според както е
описано в Йоан 1:29-34) След като успешно се съпротивява на изкушенията на Сатана,
Исус показва Своята квалификация да бъде Божият Агнец, Който ще понесе греховете на
света.
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Срещата с религиозния водач
При един случай Исус каза на изтъкнат
религиозен водач, че трябва да преживее
духовно рождение, за да влезе в Божието
царство. Йоан 3:1-18

1. Прочетете Йоан 3:1-4.
Как Никодим изтълкува твърдението на Исус за „новорождението”?
Бележка: По-късно в старозаветната ера (Йеремия 31 и Йезекиил 36) Бог обеща, че старият завет,
който е направил с Моисей и израилтяните, ще бъде заменен от нов завет. Чрез новия завет Бог ще даде
някои нови, освежаващи благословения, които са по-висши от външните условия за духовен живот при
Мойсеевия завет – Той ще поръси Своя народ (символично) с вода, за да го очисти от неговата неправда
и ще постави Духа Си вътре в него. Вероятно това е рождението „от вода и Дух”, за което говори Исус
с Никодим. Никодим си мислеше за легалистичния живот под Моисеевия завет, а Исус – за едно много
по-добро състояние на духовен живот, което включва очистване от неправдата и духовна мотивация,
произтичаща от живеещия в хората Божий Дух.

2. Прочетете Йоан 3:5-8.
За какво новорождение говори Исус?
Исус поясни, че говори за духовно (не физическо) новорождение.
Бележка: Много библейски учени вярват, че фразата роден „от вода” в стих 5 говори за водата, която
свързваме с процеса на физическото раждане.

3. К
 акво, според вас, имаше предвид Исус, когато говори за нуждата човек да се
новороди от Духа? Насока: върнете се на Йоан 1 глава и прочетете стихове 10-13.
„Той” се отнася до Исус.
В Йоан 1:10-13 писателят пише за Исус.

Раждането е процес, чрез който първоначално влизаме в човешко семейство. Исус
дойде на света, но беше отхвърлен от много хора от Неговия собствен юдейски народ.
Онези, които истински повярваха в Него и Го приеха (чрез вяра), получиха право да
станат членове на Божието семейство, т.е. станаха деца на Бога.
Този процес на раждане в Божието семейство не е физическо (кръвно
взаимоотношение, човешка плът, волята на мъжа) раждане. То е Божий вид раждане,
духовен процес, посредством който ставаме членове на Божието семейство. Именно
това обясни Исус на Никодим две глави по-късно.
4. П
 рипомнете си преживяването на израилтяните с медната змия в Числа 21:4-9.
Вижте събитие 18 на страница 20.
Сега прочетете Йоан 3:14. Бележка: обръщението „Човешкият Син” се използва
често по отношение на Исус. Въз основа на това, което знаете за преживяването на
израилтяните, какво, според вас, Исус предрича, че ще Му се случи?
Дайте възможност на участника да се опита да свърже събитието с медната змия с
това, което може да се случи с Исус. Не обяснявайте подробно какво ще се случи с Исус.
Обяснете на участника, че ще научим повече за това по-късно в изучаването.
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5. Прочетете Йоан 3:15-18.
Обобщете главната идея в тези стихове.
В Числа 21 израилтяните, които погледнаха към медната змия с вяра в Бога, бяха
спасени от физическа смърт.
Бог направи нещо още по-добро – тъй като ни обича достатъчно, изпрати Своя Син
Исус на този свят, за да не погинем духовно, но да имаме вечен живот. За да получим
този вечен живот, трябва искрено да повярваме (да се доверим) в Исус. Хората, които
сега не вярват в Исус, вече живеят под осъждението (присъдата) на Бога.
Прекарайте колкото време е нужно в обсъждане на това, особено ако участникът
изрази интерес към тези концепции.

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Исус в тези събития
При нужда преговорете с участника напътствията
в точка „г” от събитие 21 „Раждането на Исус от
Назарет” (отгоре на страница 22 в работната
тетрадка „Историята на надеждата”).
Не си мислете, че е нужно вие (и участникът) да
намерите всички 14 характеристики в четирите
събития на който и да било лист от две страници.
Помнете целта на тези дейности, които се намират
„в долната страна на двете страници” – да помогнат
на участника да научи за Исус, кой е Той и какво е
направил, докато чете и изучава Библията.

21

22

23

24

? (страници 22–23)

Попитайте, например:
„Виждаме ли Исус описан като
смирено човешко същество в
някое от тези събития?”
Дайте възможност на участника да
сподели какво мисли и след това
можете да допълните нещо.
„Виждаме ли Исус описан като
безгрешен човек в някое от тези
събития?”
Обсъдете.
„Виждаме ли Исус описан като
Бог в човешка плът в някое от
тези събития?”
Обсъдете.
И т.н. докато не покриете всички
14 качества на Исус.
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Срещата със самарянката
При друг случай Исус обясни на една жена
от Самария как може трайно да задоволи
духовната си жажда.
Йоан 4:3-42

1. В
 дните когато Исус беше на земята на самаряните не се е гледало с добри очи.
Те са били мразени от повечето юдеи, на които дори им е било забранявано от
религиозните водачи да разговарят с тях. Били са считани за религиозно нечисти.
Намерете Самария на картата на страница 7.
Обяснете, че самаряните са имали смесен расов произход – били са отчасти юдеи и отчасти не-юдеи.
Няколко века по-рано чуждите политически сили, които управлявали този район по онова време, довели
много чужденци в Самария (където живеели израилтяни), за да създадат народ от смесена раса.

Като вземете тази информация предвид, прочетете Йоан 4:3-9.
Проследете на картата на страница 7 маршрута, който вероятно са следвали Исус и
Неговите ученици, когато се отправиха от Юда към Галилея и минаха през Самария.
Обяснете, че повечето юдеи са заобикаляли Самария, като са пътували по източния
бряг на река Йордан.
Обяснете колко „радикално” (според юдеите по онова време) е това, което Исус
направи. Така Исус показа, че обича всички хора от всички раси и етнически групи.
2. Прочетете Йоан 4:10-15.
За каква вода си мислеше жената и по какъв начин тя се различаваше от „водата”, за
която ù говореше Исус?
Исус говори за „духовна вода”, която завинаги ще утоли духовната жажда на жената.
Тя си помисли, че Исус говори за обикновената вода в кладенеца пред тях.
Посочете сходството между погрешното схващане на Никодим и на жената от
Самария. Когато Исус им говори за духовни неща, те си мислят за материални неща.
Без съмнение Исус направи това преднамерено, за да привлече вниманието им и да им
обясни духовни процеси.
Може да обясните, че в Библията се споменава няколко пъти метафората „вода”.
Отделени от Бога, ние изпитваме духовна жажда – осъзнаваме, че в живота ни липсва
нещо важно. Когато с вяра поканим Исус Христос, Божият Син, в живота си, Той
утолява тази духовна жажда и ни дава усещане за мир и лично удовлетворение, което
ни е липсвало преди този важен отклик на вяра.
3. Прочетете Йоан 4:16-18.
Какво научаваме от тези стихове за живота на жената?
Тази самарянка е била женена пет пъти и сега живееше с друг мъж, за когото не
беше омъжена. Очевидно животът ù е бил белязан от много нефункционални
взаимоотношения с мъже.
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Забележете, че Исус не я осъди, макар Неговото учение на други места ясно да показва, че Той не одобрява
начина ù на живот.
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Възможно е да имате участници в това изучаване, чиито начин на живот е сходен с
този на самарянката. В този случай просто оставете историята да говори сама за
себе си. Не ги осъждайте.
4. Прочетете Йоан 4:19-26.
Каква информация за Себе Си й откри Исус?
Исус ù откри, че е Месия (Христос), за Когото бяха писаха юдейските пророци в
продължение на векове.
Като самарянка (с юдейски и не-юдейски произход) жената беше достатъчно запозната с юдейските
традиции и бе чувала част от старозаветното учение.

5. П
 рочетете Йоан 4:28, 29. Как Исус би могъл да знае толкова много неща за живота на
тази жена?
Това може да е труден или лесен въпрос, в зависимост от това колко добре участникът
е запознат с Библията. Оставете го да се опита да отговори. Ако все още не осъзнава,
че Исус е Бог (следва две събития по-късно в изучаването), на този етап устойте на
изкушението да отговорите на този въпрос. Просто обяснете, че скоро ще научим
отговора.
6. Прочетете Йоан 4:30, 39-42.
По какъв начин останалите самаряни откликнаха на Исус? До какво заключение
достигнаха те?
Много от тях повярваха в Него и в това, че „Той е наистина Спасителят на света.”
Според това, което учихме в предишното събитие (в Йоан 1:10-13), като повярваха в Него, тези
самаряни вероятно се новородиха, т.е. родиха се духовно в Божието семейство.
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Твърденията за единство с Бога
Няколко пъти, когато Исус обяви, че е равен
на Бога и е едно с Него, имаше хора, които
бяха много обидени и се опитаха да Го
убият.
Йоан 5:16-18; Йоан 8:48-59; Йоан 10:22-33

Това със сигурност е ключова тема в историята, защото се основава на въпроса „Кой е Исус?
Концепцията за триединството е трудна за разбиране за хора, които сега започват да изучават
Библията и да проучват Християнството. Вероятно е най-добре да не споменавате думата
„триединство”, тъй като това е богословски термин, който не откриваме в Библията, а по-скоро да
обясните концепциите възможно по-простичко. Също така обяснете на участника, че има много истини
за Бога, които нашият ограничен човешки ум не може напълно да схване и това е една от тях.

Вижте Допълнителна информация (долу) с идеи как да разгледате тази тема.
1. К
 огато един обикновен човек твърди, че е Бог или е равен на Бога, богохулства.
Наказанието за богохулство е било убиване с камъни.
Обяснете: От наученото за качествата на Бога в това изучаване можем да разберем
колко привидно дръзко би било някой да твърди, че е равен и едно с Бога.
2. Прочетете Йоан 5:16-18.
Вярно или невярно? Когато Исус заяви, че Бог е Неговият Баща, Той призна, че има
същото основно и (равно) естество с това на Бога.
По желание: В случай, че има някакво съмнение за това, което Исус утвърждава в
този пасаж, може да зададете следните въпроси: „Какво каза Исус в този пасаж, за да
потвърди, че има уникални взаимоотношения с Бога”?
1. Когато тези юдеи „искаха още повече да Го убият”, защото „правеше Бога Свой
Отец”, Исус не се опита да отрече твърдението Си, че Бог е Негов Отец. (стихове
18-19)
2. Той заяви, че Той и „Отец” имат специални взаимоотношения и работят
съвместно. (стихове17, 19 и 20)
3. Той заяви, че както Отец възкресява мъртви, така Той (Исус) има властта да
съживява, когото пожелае. (стих 21)
4. Той заяви, че Отец Му (на Исус, на Сина) е дал власт да съди, „за да почитат
всички Сина, както почитат Отца.” (стихове 22-23)
5. Той заяви, че Отец Го е изпратил. (стих 23)
3. Прочетете Йоан 8:48-59.
В самото начало на нашето изучаване научихме, че Бог е вечен – от века и довека.
Какво Исус ни разкрива тук за Себе Си?
Авраам живя около 2000 години преди раждането на Исус. Приблизително толкова време е изминало
откакто Исус живя на тази земя до днес.

В стих 58 Исус заяви ясно: „преди да се е родил Авраам, Аз СЪМ.” Той категорично
твърди, че е съществувал преди Авраам. Думите „АЗ СЪМ” посочват, че Исус твърди
нещо още по-забележително от това.
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Прочетете Изход 3:14 и го сравнете с Йоан 8:48-59. Вижте събитие 13 на страница 18.
Вижте точка „д” в събитие 13 на страница 18.
Исус заяви в стих 58, че е Бог – вечният „АЗ СЪМ” ГОСПОД Бог, Който говори с Моисей
от горящия храст.
Можете да си преговорите материала от Наръчника на водача за събитие 13 в
таблицата долу.
￼
4. Прочетете Изход 3:11-17.
Какво трябваше да каже Моисей на израилтяните, когато го попитат: „Кой те
изпраща?”
• От Божиите напътствия в стих 14?
Бог заръча на Моисей да каже на израилтяните, че го изпраща „АЗ СЪМ”.
Попитайте участника: Какво, според вас, означава или защо е важно, че Бог
говори за Себе Си като „Аз съм”?
Един участник, който мина този курс, отговори по следния начин: „Бог просто е.” Това е
проницателен отговор. Бог няма начало и край. Той не е бил създаден, Бог „просто е”. (Казано
богословски – Божието „вечно себесъществувание”)

• От Божиите напътствия в стих 15?
Бог също така заръча на Моисей да каже на израилтяните, че „ГОСПОД”, Бог на
бащите им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов го праща при тях.
„ГОСПОД” (когато думата е написана с главни букви, както в този случай) е превод на
еврейската дума („Яхве” или „Еова”), която означава по същество същото като „АЗ СЪМ”.
Това е личното име на Бога. Когато изучаваме Библията научаваме, че е имало много лъжливи
богове, които са имали лични имена (Ваал например). „ГОСПОД Бог” или „ГОСПОД” е
конкретно единият и единственият истинен Бог, Създателят на небето и земята – Богът на
Библията!

￼
5. Прочетете Йоан 10:22-33.
Юдеите правилно ли бяха разбрали твърдението на Исус, че е Бог?
„Аз и Отец сме едно.” - Исус (стих 30)
Да, вярно е, че Исус твърди, че е Бог.
Кажете на участника: По-късно в изучаването, след като разгледаме още неща от
живота на Исус, искам да ми кажеш какво мислиш за Исус от Назарет.
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Триединството: На този етап не навлизайте в прекалено много подробности за триединството.
Вероятно би било най-добре изобщо да не споменавате думата „триединство”, защото това може
да породи повече въпроси, от колкото имате време да отговорите.
Въпреки това, за ваша яснота, сме включили (вижте долу) диаграма, която се използва от векове,
за да онагледи реалностите, свързани с триединството.
Ето основните концепции, които трябва да бъдат разбрани:
• Има само ЕДИН Бог, ГОСПОД Бог на Библията, Който създаде небето и замята.
• Има три отделни личности в така наречената от библейските учители „божествена
природа”.
1. Бог Отец – Той също е изцяло Бог.
2. Исус Христос („Бог Син”) – Той също е
изцяло Бог.
3. Святият Дух – Той също е изцяло Бог.
е

е

не

• Следователно Исус е едновременно
„Божият Син“ и „Бог”.

ОТЕЦ

не

е

Исус, Божият Син: Когато Библията говори за
Исус като „Божия Син”, това означава, че Исус
има много близки и уникални взаимоотношения
с Бог Отец. Макар да са отделни личности, те са
ЕДНО.
Това наименование на Исус не означава,
че е имало време, когато Божият Син не е
съществувал и че Той (Исус) се е появил в
съществувание от някакво единение с друг „бог”.
Исус, Божият Син, съществува вечно с Бог Отец
и с Бог Святия Дух.

БОГ
е

е
СИН

ДУХ

не е

Какво тогава се случи в събитие 21 на страница 22? „Раждането на Исус от Назарет” е време
в човешката история, когато Божият Син (Който винаги е съществувал) прие човешка форма
и се роди от жена – девица на име Мария. Той стана човешко същество, за да може да се
идентифицира с нас и да покаже Своята уникалност, като живя съвършен, безгрешен живот.
По този начин Той изпълни изискването да умре като заместителна жертва за нашите грехове.
Използваме богословския термин „въплъщение” за приемането на човешко тяло от Божия Син.
СИН, ОТЕЦ е БОГ, ДУХ
история, когато Божият Син (Който винаги е съществувал) прие човешка форма и се роди от жена
– девица на име Мария. Той стана човешко същество, за да може да се идентифицира с нас и да
покаже Своята уникалност, като живя съвършен, безгрешен живот. По този начин Той изпълни
изискването да умре като заместителна жертва за нашите грехове. Използваме богословския
термин „въплъщение” за приемането на човешко тяло от Божия Син.
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Учението за ада
Когато се движеше между хората, Исус често
с любов, но строго ги предупреждаваше за
реалността на вечното наказание в ада и
спешната им нужда да го избегнат.
Марко 9:42-48; Лука 16:19-31

В съвременния ни свят понякога християните се срамуват от библейското учение за
ада. Това не е „политически коректна” концепция в наши дни. Ето няколко неща, които
да помните, когато достигнете до тази тема от изучаването:
1. Не си позволявайте да подхождате към темата отбранително. Просто
преподайте уверено това, което Библията ясно казва за ада.
2. Представете материала с нежно съчувствие, не с безчувствен осъдителен дух.
3. Можете да започнете това изучаване с напомняне, че две от качествата
(характеристиките) на Бога са:
(a) СВЯТОСТ: Ако можехме да разберем колко много нашият грях обижда святия
ГОСПОД Бог, бихме се изумили, че все още не преживяваме Неговия гняв, който
се поражда от греховете ни. Също така бихме разбрали, че наказанието за грях,
което Бог е установил, не е прекомерно сурово за всеки, който накърнява Неговата
безкрайна святост.
(б) СПРАВЕДЛИВОСТ: Ако мислим над факта, че Бог е съвършено справедлив (върши
това, което е справедливо и честно), бихме осъзнали, че Бог би бил справедлив
и честен, ако избере да накаже всички нас, точно сега, заради нашите грехове.
Всички ние сме нарушили законите на Създателя ГОСПОД Бог. Всички сме виновни.
Единствено поради Божиита любов и милост не преживяваме Неговото справедливо
наказание за нашите грехове.
1. В
 един от по-ранните уроци научихме, че е бил създаден вечен огън за наказанието
на дявола и на неговите ангели. Вижте събитие 4 на страница 13. Прочетете Матей
25:41.
Исус предупреждава хората, които следват Сатана, че ще получат същото вечно
наказание като него.
Обяснете, че Исус говори за това място, наречено „ад”, повече от всяка друга личност
в Библията. Защо? Защото като Божий Син Исус съзнава реалността на ада по-ясно
от всеки човек, който някога е живял. От състрадание към хора като нас Исус ги
предупреди с любов, но строго, да изберат Божия начин да избегнат ада.
2. Прочетете Марко 9:42-48.
Каква фраза използва Исус в стих 48, за да опише ярко какъв е адът?
„Огънят не угасва.” (Тази фраза е използвана пет пъти в този пасаж в някои превод, но
само веднъж или два пъти в други, в зависимост от кой гръцки ръкопис е направен
преводът.)
Някои хора (дори учени, които вярват в Библията) мислят, че „огън” е само метафора, която
описва строгостта на Божието вечно наказание за нашите грехове. Не допускайте това да прекъсне
историята.
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Макар да вярваме, че „огънят” на ада ще бъде огън в буквалния смисъл, най-важното нещо, което един
невярващ човек е нужно да осъзнае, е, че има много тежко, вечно, съзнателно наказание, което го очаква
след гроба, освен ако не избере да го избегне по определения от Бога начин в Неговата прекрасна история
на надеждата.
Бележка: Вижте частта „Допълнителна информация“ долу с повече размисли върху този пасаж.

3. Веднъж Исус разказа за един мъж, който умрял и отишъл в ада (хадес).
Между библейските учени има разногласие дали това е истинска история на хора,
които някога са живели, или притча. Представете я като история, която Исус
разказа, и избегнете обсъждането дали е „притча или реална история”. Уроците,
които научаваме от историята, не се променят от естеството ù.
Бележка: Исус използва лични имена в историята, което изглежда посочва, че разказва реална история
за действителни хора

Прочетете Лука 16:19-31.
Според това, което Исус учи…
• Вярно или невярно? Адът е място на съзнателно страдание.
Нека участникът открие и каже този отговор. Попитайте го за основанието за
отговора – къде отговорът е посочен в историята. Обсъдете това колкото е нужно.
• Вярно или невярно? Ако човек попадне в ада, може да избяга от там.
Следвайте същата процедура като тази, която е спомената по-горе. Обсъдете
изводите от това.

Допълнителна информация
Огънят метафоричен ли е? Някои хора твърдят, че идеята човек да бъде изгорен жив е
най-ужасната смърт, която можем да си представим, и поради това Бог избра да използва
огъня метафорично, за да опише какво би било някой да бъде завинаги отделен от Него.
Фактът, че огън е използван на много места в Библията при описанието на ада изглежда
предполага, че това е и ще бъде нещо повече от метафора, т.е. че адът е и ще бъде място на
буквален огън. Само в Новия Завет се говори над 20 пъти за огъня на ада, като повечето
споменавания са част от изказвания на Исус, всезнаещия Божий Син, Който е Създател на
ада.
Какво означава: „Червеят им не умира и огънят не угасва“? Тази фраза се появява за
първи път в последния стих на книгата Исая (Исая 66:24). В този контекст Исая гледа
напред към последните две събития в „Историята на надеждата“ – вечното състояние на
вярващите (в стихове 22, 23) и вечното състояние на невярващите (в стих 24).
„Червеят”, споменат тук може да се отнася до личинки, които поразяват месо, изхвърлено
на боклука. При изгарянето на боклука изгарят и личинките. Пламъците на ада са поразлични – те няма да погълнат хората, които са изпратени там за вечно наказание.
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Чудесата на Исус
Исус изцеляваше болни и инвалиди,
изгонваше демони и дори възкресяваше
хора от смъртта от състрадание към
страдащите и за да покаже Своята
божествена сила.
Матей 4:23, 24; Йоан 11:1-45

1. Исус извърши много чудеса, за да покаже, че е „Божият Син”.
В няколко ключови периода от човешката история Бог даде на определени хора способността да вършат
чудеса. Бог даде на Моисей свръхестествени сили, за да потвърди, че Той го е избрал и да покаже силата
на ГОСПОД Бог над лъжливите богове на Египет.
Само неколцина други Божии пророци в Библията са имали такава сила да вършат чудеса. Те са били
Божии говорители и са служили в необичайно безнадеждно време на духовен мрак или в ключови моменти
на преход в човешката история.
Когато Исус започна Своето служение на 30 годишна възраст, вече имаше значителна репутация, според
която да живее. От преди рождението Му Господният ангел съобщи, че Той е „Емануил”, което означава
„Бог с нас”. Йоан Кръстител обяви публично, че Исус е „Божият Агнец” и „Божият Син”. Исус извърши
много чудеса по време на земното Си служение, за да покаже уникалните Си взаимоотношения с Бога.

2. Прочетете Матей 4:23, 24.
Какви конкретни видове чудеса извърши Исус през този ранен етап от служението Си
по време на обиколката на Галилея?
Намерете района на Галилея на картата на страница 7.
Той „изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ” (не само обикновените и лечими
видове).
Той изцеляваше обладаните с демони, епилептиците и паралитиците.
Някои от тези разстройства бяха „видими” (лесно разпознаваеми). Когато Исус изцеляваше хора с
такива болести, всички можеха да видят резултатите от изцерителната Му сила.

3. Прочетете Йоан 11:1-4.
Каква, според думите на Исус, беше крайната цел на болестта на Лазар?
„Тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син
чрез нея.” (стих 4)
4. Прочетете Йоан 11:5-16.
Какво знаеше Исус, което Неговите ученици не знаеха?
Докато Исус не ги поправи, учениците си мислиха, че Лазар просто спи, т.е. че
временно си почива. Те не знаеха, че Лазар е умрял.
5. Прочетете Йоан 11:17-27.
Какво Исус попита Марта по отношение на вярата ù в Него?
Той ù каза, че е „възкресението и животът” и онези, които вярват в Него, могат да умрат
(физически), но ще живеят отново. Той добави, че онези, които вярват в Него, никога
няма да умрат (духовно). Вижте стихове 25, 26.
Исус обещава вечен живот на хората, които искрено вярват (полагат упованието си) в Него.
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Какъв беше нейният отговор?
„Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света.” (стих 27)
С това изказване Марта показа вярата си, че Исус е специалният Цар на израилтяните, Който бе
обещан от векове, и е „Божият Син”.

6. П
 рочетете Йоан 11:28-45 и обърнете специално внимание на стихове 40-45.
По какъв положителен начин реагираха много от юдеите, които станаха свидетели на
това чудо?
„Тогава много от юдеите, които… видяха това, което направи Исус, повярваха в Него.”
(стих 45)
Бележка: Юдеите в Новия Завет са същият народ като израилтяните в Стария Завет.
Тук е важно да уточним кои са били (са) юдеите, защото ще ги споменаваме често в
някои от следващите събития от изучаването.
Библейските учени знаят, че има някои разлики между термините юдеи и израилтяни.
Двете думи не се припокриват изцяло. Избегнете всякакъв опит да разграничите двата
термина. Важно е да изясните факта, че има приемственост между израилтяните в
Стария Завет и юдеите в Новия Завет.

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Исус в събития
При нужда преговорете с участника напътствията
в точка „д” от събитие 21 „Раждането на Исус от
Назарет” (отгоре на страница 22 в „Историята на
надеждата”).
Не си мислете, че е нужно вие (и участникът) да
намерите всички 14 характеристики в четирите
събития на който и да било лист от две страници.
Помнете целта на тези дейности, които се намират
„в долната страна на двете страници” - да помогне
на участника да научи за Исус, кой е Той и какво е
направил, докато чете и изучава Библията.

25

26

27

28

? (страници 24, 25)

Попитайте, например:
„Виждаме ли Исус описан като
смирено човешко същество в
някое от тези събития?”
Дайте възможност на участника да
сподели какво мисли и след това
може да допълните нещо.
„Виждаме ли Исус описан като
безгрешен човек в някое от тези
събития?”
Обсъдете.
„Виждаме ли Исус описан като
Бог в човешка плът в някое от
тези събития?”
Обсъдете.
И т.н. докато не покриете всички
14 качества на Исус.
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Предаването на Исус
Когато Юда Искариотски (един от
дванадесетте ученици на Исус) Го предаде,
Исус не се съпротиви по свръхестествен
начин, когато беше арестуван, а с готовност
позволи на дошлите да Го отведат.
Матей 26:1, 2, 14-28, 45, 56

1. П
 реди да прочетете стиховете от Матей 26, прочетете пророчеството в Псалм 41:79.
Псалмопевецът предсказа, че враговете на Месия (Христос) ще направят заговор да Го убият. Дори
много близък приятел („който ядеше хляба ми”) на Месия ще участва в тази конспирация.

2. Прочетете Матей 26:1, 2.
Какво Исус знаеше, че ще Му се случи?
Да, Исус знаеше какво Го очаква. Той знаеше какво беше пророкувано преди много години. Също така,
защото е Бог, Той знае всичко и ясно можеше да предскаже бъдещето.

3. Прочетете Матей 26:14-28.
Обяснете, че когато текстът сочи, че Юда Искариотски беше „един от
дванадесетте”, това означава, че е един от дванадесетте ученици, които следваха и
работиха с Исус в продължение на повече от три години.
Исус предсказа, че тялото Му ще бъде разчупено и че кръвта Му ще бъде пролята.
Обяснете, че тук Исус не постановява някакъв „християнски канибализъм”. Той
говори символично. Хлябът, който разчупиха по време на тази вечеря, беше символ
на това, че тялото Му щеше да бъде разчупено (физически наранено). Чашата вино,
което пиха, беше символ на това, че кръвта на Исус скоро щеше да бъде пролята за
тях.
Исус използва тази последна вечеря с учениците Си, за да говори с тях за това, което предстоеше да се
случи скоро – Неговата кръв щеше да бъде пролята за опрощението на греховете на мнозина.

Как твърдението на Исус в стих 28 изяснява нещо, което Йоан Кръстител бе казал порано, когато заяви: „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!”? Вижте събитие
23 на страница 23.
Когато разглеждаме цялостната история на живота на Исус Христос, смисълът на твърдението
на Йоан Кръстител в началото на Неговото служение на земята, започва да се изяснява. Исус,
„Божият Агнец”, щеше да направи нещо подобно на жертвените агнета, които умираха за опрощение
(прощение) на греховете на хората, които ги принасяха в жертва на медния олтар в скинията в
Стария Завет. Исус обаче щеше да умре за греховете на „мнозина”, т.е. за „греха на света”.

4. Прочетете Матей 26:45-56.
Исус имаше ли властта да се съпротиви на Своя арест?
Да, Той можеше да се помоли на Отец и дванадесет легиона ангели щяха да дойдат и
да Го избавят. (стих 53)
*Бележка: Стандартният римски легион се е състоял от 6000 мъже. Следователно 12 легиона ангели се
равнява на 72000 ангели! Исус вероятно просто казва, че би могъл да извика много ангели, ако бе избрал
да го направи.
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Защо, според вас, Той с готовност се предаде на хората дошли да Го арестуват?

The Story of Hope

Исус знаеше, че този арест, колкото и несправедлив да беше, бе според волята
на Отец за Него. Също така Писанията в Стария Завет пророкуваха, че това ще се
случи. Исус се предаде на дошлите да Го арестуват, за да изпълни волята на Отец и
пророчествата от Писанията.
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Явяването пред несправедливи съдии
Макар Исус да не бе намерен за виновен по
нито едно от обвиненията в религиозния и
в гражданския съд, Той бе несправедливо
бит и осъден да умре чрез римското
разпъване на кръст. Матей 27:1, 2, 11-24
1. Прочетете Матей 27:1, 2.
Какво ни показва още тук, че Исус няма да получи справедлив процес?
Религиозните водачи „решиха да убият Исус”, не просто да Го осъдят посредством
справедлив съдебен процес. Според тях Той беше виновен. Съдебният процес беше
просто проформа, за да постигнат резултата, който целяха от известно време.
2. Матей 27:11-14.
Исус отхвърли ли обвиненията, че е юдейският цар?
„И управителят Го попита: Ти Юдейският Цар ли си? А Исус му отвърна: Ти казваш”.
(стих 11)
Исус не отхвърли обвинението, но Той не беше политическият цар, за когото Го мислеха юдеите. В
желанието си да бъде осъден и екзекутиран религиозните водачи искаха римските политически власти
да си мислят, че Исус оглавява бунт с цел да се сдобие с много последователи, за да се опита да отхвърли
римското управление, което беше на власт по онова време. Тогава нищо не показваше, че Исус е мотивиран
от желание за политическа власт.

• В Битие 49:10 Бог обеща, че скиптърът – белег на царственост – няма да се отнеме от
племето на Юда. Като потомък на Юда Исус имаше правото да стане цар на юдейския
народ. Преговорете си точка 4 от събитие 12 на страница 17.
Израил (преди известен като Яков) беше бащата на Юда. Той (Израил) предрече, че от сина му Юда ще
произлезе цар и законодател. По-късно Юда стана родоначалник на племе (племето Юда) – едно от 12-те
племена на потомците на Израил (израилтяните). Доведеният баща и майката на Исус (Йосиф и Мария)
произлизаха от племето Юда, т.е. бяха потомци на Юда.

• Преговорете си точки 2, 3, 4 от събитие 19 на страница 21. Като потомък на цар Давид,
който също беше от Юдовото племе, Исус имаше право да възстанови царското
управление на семейството на цар Давид.
Давид беше първият потомък на Юда, който изпълни пророчеството за скиптъра в Битие 49:10. Той
първи стана цар на израилтяните (юдеите). След смъртта на Давид неговият син Соломон царува в
продължение на много години. След него над израилтяните (в последствие известни като „юдеи”) царуваха
други потомци на Давид.
При раждането на Исус бяха изминали над 500 години, откакто над израилтяните (юдеите) бе царувал
потомък на Давид. Както вече споменахме по-горе, доведеният баща и майката на Исус (Йосиф и Мария)
произлизаха от племето Юда (бяха потомци на Юда). По-конкретно – и двамата бяха потомци на цар
Давид!

• Ако на Исус предстоеше скоро да умре, как щеше да установи царството, което Бог
обеща на цар Давид, че ще продължи вечно?
Династията на цар Давид бе установена отново с Исус. Бог беше обещал на Давид, че неговата (на Давид)
династия и царство ще бъдат установени завинаги. Как можеше да се осъществи това, ако Исус щеше
скоро да умре?

Задръжте тази мисъл! Ще научим отговора на този въпрос по-късно в нашето изучаване.
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3. Прочетете Матей 27:15-24.
Какви доказателства виждаме в този пасаж, че Исус не е виновен за престъпленията,
за които е съден?
1. Съпругата на управителя Пилат (който служи като съдия) настоя съпругът ù да „не
прави нищо на Този праведник”. Бог ù бе говорил в сън за Исус. (стих 19)
2. Пилат също обяви, че Исус е „праведник”. (стих 24)
Пилат предаде Исус на войниците, за да бъде бит и след това разпънат поради страх
от тълпата, а не защото Го намери за виновен.
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Разпъването на Исус
След това Исус умря на кръста като
съвършен жертвен агнец за нашите грехове
и нанесе унищожителния удар на Сатана,
който Бог бе обещал на Адам и Ева.
Лука 23:26-38; 1 Коринтяни 5:7

1. Ю
 дейският историк Йосиф описва разпъването на кръст като „най-окаяната смърт”.
Първо затворникът е бил бит с къс, тежък камшик. След това е бил приковаван
на кръст, където е изпитвал силен срам и ужасни болки в продължение на часове,
преди да издъхне.
За да се подготвите да водите това изучаване, прочетете допълнителната
информация (вижте долу) за разпъването на кръст.
Би било много полезно за изучаването, ако (1) можете да разпечатате копие от
допълнителната информация за разпъването на кръст (вижте долу). След това (2)
дадете копие на участника и (3) го прочетете (на глас) заедно преди да прочетете
библейските пасажи, които следват долу.
Колкото по-добре участникът разбере процеса на разпъване на кръст, толкова подобре ще може да схване значимостта на смъртта на Исус Христос.
2. Прочетете Псалм 22:1-18. Цар Давид го пише за юдейския Месия приблизително 1
000 години преди раждането на Исус и стотици години преди разпъването на кръст
да започне да се използва като средство за изпълнение на смъртно наказание в
Ханаан. Потърсете насоки, че описаният тук човек (Месия) ще умре разпънат на
кръст.
Обяснете: Давид не описва нещо, което е наблюдавал лично. Той пише под
вдъхновението на Божия Святи Дух и е възможно да не е разбирал всичко, което пише.
Неща, които сочат, че човекът, описан тук, би могъл да умира от разпъване на кръст:
Стихове 6, 7: Хора го осмиват публично.
Стих 8: Нуждаел се е от избавление, следователно е бил в ужасна ситуация.
Стихове 12, 13: Бил е заобиколен от врагове, които непрестанно са го нападали.
Стих 14: За живота му се казва: „Разлях се като вода и се разглобиха всичките ми кости.”
Стих 15: Силата му е изсъхнала и е страдал от изключително обезводняване и жажда.
Стих 16: Краката му са били прободени.
Стих 17: Костите му са се виждали (вероятно изпод изопнатата му кожа).
Стих 18: Някои хвърля жребий, за да вземе дрехите му (следователно е бил гол по това
време).
3. Прочетете Лука 23:26-38.
Какво ни показва молитвата на Исус в стих 34 за самия Него?
Исус имаше мир със Себе Си, мир с Бога и мир с враговете Си по време на цялото
изпитание. Той беше по-загрижен за околните, отколкото за Себе Си и можа да
прости на хората, които Го разпъваха, въпреки че не беше направил нищо, което да
заслужава смърт, камо ли такава ужасяваща и унизителна смърт.
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4. П
 рочетете последната фраза в 1 Коринтяни 5:7 и помислете за приликите между
пасхалните агнета, които бяха убивани в Египет и Исусовата смърт на кръста. Вижте
събитие 14 на страница 18.
„Защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.”
Ето някои от приликите, които участникът би трябвало да може да разбира на този
етап. Повече прилики ще станат очевидни впоследствие. Все още не ги представяйте.
1. Пасхалното агне е трябвало да бъде мъжко и да няма недостатък. (Изход 12:5)
2. Агнето не е умирало заради нещо, което е направило.
3. Невинното агне е проливало кръвта си и е умирало, за да спаси другите.

Допълнителна информация
Разпъване на кръст: Разпъването на кръст води до особено болезнена, страховита
(следователно обезсърчаваща вършенето на престъпления, наказуеми с нея) и обществена (от
тук и метафоричният израз „приковавам на кръст”) смърт, като били използвани всички нужни
средства за постигането на тази цел. Съществуват различни методи на разпъване в зависимост
от местоположението и времевия период.
Гръцката и латинска дума за „разпъване” била използвана по отношение на много и
разнообразни форми на болезнено екзекутиране – от изгаряне на клада до приковаване на
дърво, на издигнат прът или за комбинация от издигнат прът и напречна греда.
Ако била използвана напречна греда, осъденият мъж или жена е трябвало да я носи на рамене,
които вече са били разранени от бичуването, до мястото на екзекуцията. Целият кръст е
тежал над 300 фунта (135 килограма), а само напречната греда е тежала 75-125 фунта (35-60
килограма).
Понякога екзекутираният е бил завързван за кръста с въжета, но в пасажа на Йосиф са
споменати гвоздеи, когато описва обсадата на Йерусалим и казва: „Водени от ярост и омраза
войниците приковаваха заловените – един така, а друг – иначе към кръстовете, като на шега.”
Йосиф описва различни мъчения и позиции на разпъване по време на обсадата на Йерусалим,
когато Тит разпъва бунтовниците. Сенека отбелязва: „Там виждам кръстове, но не само един
вид, а направени по много различни начини: жертвите на някои са с главата надолу, към земята;
срамните части на други са набити на кол; трети са с разпънати ръце на наклонена греда.”
Понякога конструкцията е била само от един вертикален кол. Това е било най-простата
конструкция за измъчване и убиване на престъпници. Често е имало греда, която била
прикрепяна към горната част за получаване на Т-образна форма или малко под горната част,
като формата на най-познатия християнски символ. Други форми наподобявали буквите X и Y.
Най-ранните писмени материали, които говорят конкретно за формата на кръста, на който
е умрял Исус, го описват като Т образен (гръцката буква тау) или съставен от изправена и
пресечена греда, прикрепена в горната ù част.
В известните изображения на разпятието китките на осъдения най-често са приковани с
гвоздеи, тъй като ръцете нямат структурата или силата да понесат тежестта на цялото тяло.
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Ако вземем предвид писанията на Йосиф, приставка (малка седалка, прикрепена в
предната част на кръста) понякога била използвана като средство за набиване на
„срамните части”. Това било постигано, когато осъденият отпускал тежестта си на някакъв
клон или дъска със забит пирон или шип, които пронизвали половите му органи. Ако
това е била честа практика, тя потвърждава разказите за разпънати на кръст хора, които
са умирали след дни. Възможността да си починат на клон или дъска определено би
предотвратила смърт от задушаване поради повесване. Също така би предоставила друг
метод за унижение и причиняване на голяма болка на осъдения, тъй като голотата е била
характерна за повечето разпъвания на кръст.
Възможност, която не изисква вързване, е гвоздеите да са били забивани над китката,
между двете кости на ръката. Възможно е да са били забивани в китката, между четирите
карпални кости. Друга възможност е да са били забивани под ъгъл – да са влизали в дланта
при гънката, която очертава изпъкналата част от основата на палеца и да са излизали от
китката, като са минавали през карпалния тунел.
Нужното време за настъпване на смъртта е варирало от часове до дни, в зависимост от
точните методи, здравословното състояние на разпънатия човек и въздействието на
околната среда.
Според една теория обичайната причина за настъпване на смърт е асфиксия. Предполага
се, че когато тежестта на цялото тяло падала върху протегнатите ръце, осъденият се
затруднявал да вдишва поради хиперекспенсия на дробовете. Затова е трябвало да се
набере на ръце или стъпалата му да бъдат фиксирани чрез завързване или поставени на
дървен блок. Нещо повече, понякога на римските екзекутори било заповядвано да счупят
краката на осъдения, след като е висял известно време, за да бъде ускорена смъртта
му. След като бъде лишен от място за опора и не може да се вдига нагоре, осъденият е
умирал в рамките на няколко минути. Ако асфиксията не е причина за смъртта, тя може
да е резултат от няколко други причини, между които физически шок от ударите при
бичуването предшествало разпъването, самото приковаване, обезводняване и изтощение.
Някои експерименти разкриват, че когато ръцете са поставени под ъгъл между 60° и 70°
спрямо вертикалната греда, изследваният субект не изпитва затруднения при дишането,
а само бързо нарастващо неудобство и болка. Това би съответствало на разпъването
на кръст използвано от римляните за постигане на продължителна, агонизираща и
унизителна смърт.
Източник: http://en.wikipedia.org
Бележка на редактора: Много е възможно (и вероятно) гвоздеите, с които Исус е бил
прикован на кръста, да са минали през китките, не през дланите Му. Понякога гръцката
дума преведена „ръка” се отнася до по-голяма част, която може да включва китката.
Тъй като не знаем със сигурност къде гвоздеите са проболи „ръцете” на Исус,
инструктирахме художника да нарисува гвоздеите на дланите Му, за да не противоречим
на очакванията на повечето читатели и да не създаваме ненужни притеснения.

The Story of Hope

65

Leader’s Guide

Хронологично представяне на Библията
32

Покаялият се, умиращ крадец
Докато Исус умираше, един от осъдените,
който беше разпънат от едната Му страна,
повярва в Него и получи дара на живот в
рая след смъртта.
Лука 23:39-47

1. Прочетете Лука 23:39-42.
Кои от тези твърдения са верни по отношение на покаялия се престъпник?

x

Той имаше страх от Бога.
И един от увисналите злодеи Го хулеше, като казваше: Нали Ти си Христос? Избави
Себе Си и нас!

39

другият в отговор го смъмра: Дори от Бога ли не се боиш, ти, който си със същата
присъда?

40

Бележка: В разказа на това събитие, записан в Матей 27:44, се посочва, че първоначално и двамата
престъпници „ругаеха” Исус. Очевидно се случи нещо, което накара единия от престъпниците да се бои от
Бога и да погледне със сериозност към Исус.

x

Той призна своята вина.
А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме
сторили;

41

x

Той призна, че Исус е невинен.
41

x

Той повярва, че Исус действително е цар.
42

x
x
x

… а Този не е сторил нищо лошо.
И каза: Господи* Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

*Бележка: Някои гръцки ръкописи не включват думата „Господи”, а гласят просто: „Исусе, спомни си за
мене…”

Той повярва в живота след смъртта.
42

… спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

Той повярва, че Исус може да му окаже някакво царско благоволение.
42

… спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

Той отправи простичка молба с вяра към Исус.
42

… спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.

2. Прочетете Лука 23:43.
Обсъдете какво, кога и сигурността на обещанието, което му даде Исус.
„Какво” в обещанието на Исус = Исус обеща, че този човек ще бъде с Него (Исус) в рая.
„Кога” в обещанието на Исус = Това ще стане „днес”.
„Сигурността” на обещанието на Исус = Исус го увери, като преди обещанието каза:
„Истина ти казвам…”
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3. К
 акъв друг рай бе предоставил Бог много по-рано в Библията? Вижте събитие 3 на
страница 13.
1. Едемската градина, в която Бог постави Адам и Ева, е била красива и плодоносна
райска градина.
2. Обяснете, че това, което Библията понякога нарича „небе”, е настоящият рай, в
който отиват истинските вярващи в Исус Христос, когато умрат. Сега този покаял
се крадец е в небесния рай с Исус. Помислете си колко реална беше възможността да
пропусне благословението да живее с Исус в Божия небесен рай.
3. По-късно в нашето изучаване ще научим за един още по-прекрасен рай, който Бог
приготвя за онези, които повярват в Него за прощение на греховете си. Истинските
вярващи в Исус Христос ще живеят завинаги там.
4. Прочетете Лука 23:44-47.
До какво заключение достигна римският стотник*?
*Бележка: Стотникът е бил римски войник, който отговаря за 100 мъже. Възможно е този стотник
да е бил римският войник, отговорен за разпъването на Исус. Като римски стотник, без съмнение е
наблюдавал и участвал в много разпъвания, включително и на мъже, които са твърдели, че са Месия.

Заключението на стотника: 47 И стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като
каза: Наистина, този Човек беше праведен.
Други описания на същото събитие посочват, че стотникът е казал: „Наистина този
беше Син на Бога.” (Матей 27:54; Марко 15:39) Вероятно стотникът е казал и двете
твърдения, но едно нещо е сигурно – бил е впечатлен от това, което е видял при този
случай! Обърнете внимание, че той „прослави Бога”, когато изказа това твърдение.
5. Прочетете Марко 15:33-39.
Какви други исторически факти са посочени тук по отношение смъртта на Исус?
Някои от по-важните допълнителни факти:
1. Стихове 33, 34: Обяснете, че Бог Отец трябваше да обърне гръб на Исус, Неговия Син,
защото Исус в този момент понесе нашите грехове върху Себе Си.
2. Стихове 37, 38: Обяснете защо „завесата в храма се раздра на две, от горе до долу.”
Напомнете на участника за завесата в скинията (вижте страница 10), която
отделяше святото място от светая светих, където Бог обитаваше помежду
тях. Обяснете, че в храма в Йерусалим е имало подобна завеса. (Храмът, който бе
построен от сина на цар Давид с материали, които цар Давид беше подготвил.)
Именно тази завеса в храма се разкъса на две, когато Исус умря.
Попитайте участника защо според него се случи това. Обяснете, че можем да
дойдем при Бога чрез това, което Исус направи за нас, защото Той умря, за да плати
наказанието за нашите грехове. Заради смъртта на Исус е възможно да бъдем
възстановени към сигурно и близко приятелство с Бога.
3. Стих 39: Обяснете, че писателят (Марко) на този разказ за смъртта на Исус
провъзгласи, че Исус действително е „Божий Син!” Лука (в пасажа Лука 23:43-47)
съобщава, че стотникът провъзгласи, че Исус „беше праведен”. Стотникът беше
толкова впечатлен, че вероятно е казал двете неща и други подобни на тях в знак на
прослава и поклонение.
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Възкресението на Исус
На третия ден след като Исус умря
и бе погребан, Бог Го възкреси по
свръхестествен начин от смъртта, за да
покаже Своята власт над греха, смъртта и
ада.
Лука 24:1-12, 36-43

1. Прочетете Евреи 2:14, 15.
Какво обещание за смъртта на Исус виждаме в стих 14?
Да унищожи дявола, който има власт над смъртта.
Можете да свържете това с Битие 3:15 (събитие 7, страница 15).
А в стих 15?
Да освободи пленниците, които робуват на страха от смъртта.
2. Прочетете Лука 24:1-12.
Потърсете доказателства, че Исус вече не беше в гроба.
1. Стих 2 – Камъкът, с който е бил запечатан входът на гробницата, беше отвален.
2. Стих 3 – Жените, които влязоха в гробницата, не намериха тялото на Исус.
3. Стихове 4-6 – Двамата мъже (ангели) информираха жените, че Исус не е тук, „но
възкръсна!”
4. Стихове 6-7 – Ангелите напомниха на жените думите на Исус, че ще възкръсне на
третия ден.
5. Стих 12 – Петър изтича в гроба, за да се увери сам, но не откри нищо освен
погребалните дрехи, в които беше повито тялото на Исус.
3. Прочетете Лука 24:36-43.
Какво направи Исус, за да докаже, че не е само дух – че физическото Му тяло е било
възкресено от мъртвите?
1. Исус им показа ръцете и нозете Си (които бяха прободени от гвоздеите при
разпъването на кръста) и ги покани да Го докоснат и да се уверят, че не е призрак.
(стихове 36-40)
2. Исус поиска храна и яде в тяхно присъствие. (стихове 41-43)
4. Тъй като Бог възкреси Исус от мъртвите...
• Вярно или невярно? Можем да бъдем уверени, че това, което Исус каза за Себе Си, е
истина.
В светлината на това, което научихме за Бога (че Той е свят, справедлив и праведен), можем да
бъдем сигурни, че Той нямаше да възкреси Исус из мъртвите, ако Исус беше заблуден или нечестен в
твърденията Си за Своите уникални взаимоотношения с Бога.

• Вярно или невярно? Можем да бъдем уверени, че Бог бе удовлетворен от смъртта на
Исус като наказание за нашите грехове.
Важно е участникът да разбере връзката между възкресението на Христос и Божието удовлетворение
от Неговата смърт, като заплащане за нашите грехове. Може да искате да прочетете този параграф и
да се подготвите да обясните тази реалност със собствени думи.
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Когато Бог възкреси Исус от гроба, Бог изрази пълното си удовлетворение от живота и смъртта на
Исус – Той изпълни точно това, което Неговият Отец Го изпрати на земята да направи.

33

Той живя съвършено безгрешен живот и умря за греховете на хората. За разлика от невинните
жертвени агнета, които са умирали през вековете, Исус взе всички грехове на целия свят на Себе Си на
кръста. Когато Исус умря, за първи и единствен път Отец се оттегли от Своя Син Исус. Точно в този
момент Исус (Който никога не беше преживявал грях) изтърпя присъдата за нашите грехове. Един
библейски автор изразява това по следния начин:
Който за нас направи грешен* Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред
Бога.
(2 Коринтяни 5:21)

21

*Бележка: Това вероятно означава „принос за грях”.
Разказът за смъртта на Исус, записан от Йоан, Исусов ученик, ни казва, че в последните си мигове
Исус е изрекъл следните думи: „Извърши се!” (Йоан 19:30) Макар вероятно Исус да е говорил редовно на
арамейски, тук Той изрича една гръцка дума - „тетелестай”.
Тя е била често срещан търговски термин, който означавал „напълно платено“. Когато даден дълг бил
напълно изплатен, на документа за заема, на завещанието или на писмото написвали „тетелестай”.
През първи век, когато хората са изплатели напълно дълга си, са викали „тетелестай”. Това е бил
триумфален вик, вик на победа. Когато Исус каза: „Извърши се!”, Той обяви победа. Греховният дълг на
целия свят бе платен.
Възкресението на Исус е като разписка, която Бог ни даде – удостоверение, което доказва, че
греховният ни дълг действително е платен. Съвсем друг е въпросът дали ще изберем да приемем
заплащането на нашите грехове, или не.

5. К
 огато мислите за нещата, които вече научихме, как бихте отговорили на следния
въпрос: „Кой е Исус?” Един велик литературен критик и философ е казал, че има
само три възможни отговора:
Той е бил луд.
Той е бил лъжец.
Той е бил и е Господ.
Имаме само три възможности що се отнася до Неговите претенции за единство с
Бога:
1. Можем да заключим, че Исус е бил луд – побъркан човек с безпочвена с мания за
величие.
2. Можем да заключим, че Исус е бил преднамерен лъжец – човек, който
многократно фабрикува твърдения за Себе Си с ясното съзнание какво прави.
3. Можем да заключим, че Исус е този, който твърди, че е – Господ Бог, Който има
властта да ни прости греховете и да ни даде вечен живот.
В подготовка за заключителната дискусия за това събитие, прочетете статията
долу в частта „Допълнителна информация”. Тя ще ви подготви да водите дискусия
за това, което някои наричат „трилемата” – един жизненоважен избор между три
възможности.
Предлагаме ви да копирате и да поставите текста на тази статия в един документ,
да го отпечатате и да го дадете на участника.
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Луд, лъжец или Господ?

Източник: www.Existence-of-God.com (March 8, 2008)
Дори хората, които не са убедени в Християнството, често имат голямо уважение към Исус. Сред
онези, които отхвърлят идеята, че Исус е Бог въплътен, има много, които въпреки това Го следват
в известна степен. Някои казват: „Исус е бил велик морален учител, но не е бил Бог.” Според този
възглед Исус трябва да бъде следван като велик човек, но не като Бог.
Идеята, че Исус е бил просто велик човек, т.е. велик човек и нищо повече, не поже да бъде
доказана, както твърди К. С. Луис в част 2 на „Обикновено християнство”.
Исус изрече изумителни твърдения не само по отношение на Бога, обществото и етиката,
но също и за Себе Си. Той заяви, че има власт да прощава грехове, че е представител на цялото
човечество, дошъл да умре, за да примири човек с Бога и че е единственият начин, по който човек
може да бъде спасен.
Предвид на факта, че Исус изрече тези твърдения за Себе Си, можем да кажем три неща за Него:
Твърденията на Исус са неверни и Той го е съзнавал. Неверни са, но Той не го е съзнавал. Истинни са.
Нито една от тези възможности не предполага, че Исус е велик учител, но само човек. Всеки, който
възприема този възглед, трябва да помисли отново.
Първото нещо, което можем да кажем за Исус, е, че Неговите твърдения са лъжливи и че Той го е
съзнавал. В този случай Той би бил лъжец. Ако Исус не вярваше, че твърденията Му за самия Него са
истина, то тогава е излъгал, когато ги е казал.
Твърденията на Исус за Самия Него са толкова централни по отношение на учението Му, че
ако бяха лъжа, тогава не би могъл да бъде окачествен като велик учител. Ако Исус съзнателно и
систематично бе заблуждавал хората за това кой е и как могат да се справят с греховете си, тогава би
бил сред най-лошите учители, които някога са живели на земята.
Второто нещо, което можем да кажем за Исус, е, че Неговите твърдения са лъжливи и че Той не
го е съзнавал. В този случай Той би бил луд. Ако Исус е вярвал, че твърденията Му за Самия Него
са истина, а те не са били истина, тогава е бил луд егоцентрик. Ако обикновен човек вярва, че е
въплъщение на Бога, то казано простичко този човек е луд.
Отново, ако беше така, ако Исус поучаваше, че е такъв и грешеше, то тогава би бил лош учител.
Третото нещо, което можем да кажем за Исус, е, че Неговите твърдения са истина и тогава Той е
бил и е Господ. Ако Исус е вярвал, че твърденията Му за Самия Него са истина и те са били истина,
тогава Той е бил не само велик човек, но също и Бог на земята.
Ако гледаме сериозно на Исус, тогава трябва да погледнем сериозно и на това, което Той твърди
за Себе Си. Не можем да кажем, че Исус е бил велик учител на когото се възхищаваме и искаме да
подражаваме, но че най-основният елемент от Неговото учение е монументална грешка. Исус не е
бил велик учител и само човек; Той или е бил много по-малко, или много повече.
В светлината на казаното дотук, хората, които откликват на този довод, като считат, че Исус е
лъжец или умопомрачен, имат също толкова право, както онези, които откликват, като приемат Исус
за Господ. Този довод опровергава единствено възгледа, че Исус е бил велик учител, но не и Бог. По
никакъв начин не опровергава възгледа, че Исус е бил ужасен учител. За да покажем, че е по-добре
да възприемем Исус като Господ, вместо като лъжец или луд, е нужно да посочим основания, поради
които да приемем твърденията Му за сериозни.
Имаме ли основание да приемем твърденията на Исус сериозно? Според много хора имаме
основание, имаме възможно най-неоспоримото доказателство, че Исус е знаел за какво говори по
отношение на свръхестественото. Посочва се, че има много значими исторически доказателства, че
Исус е бил възкресен от мъртвите, което потвърждава претенциите Му за религиозна власт.
Казва се, че възкресението е божествено потвърждение на учението на Исус, че е Божието
уверение, че учението на Исус е истина. Ако това е вярно, тогава няма никакво съмнение коя от
трите изброени по-горе възможности, свързани с Исус, е правилна. Ако има значимо доказателство
за възкресението, тогава трябва да погледнем сериозно на Исус.￼￼￼
http://www.existence-of-god.com/lord-liar-lunatic.html
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Възнесението на Исус
След възкресението Си Исус се яви
многократно на Своите ученици и после се
възнесе на небето при Своя Баща.
1 Коринтяни 15:3-8; Деяния 1:6-11

1. Прочетете 1 Коринтяни 15:3-8.
Вярно или невярно? Повече от 500 души видяха Исус жив след Неговото възкресение
и повечето от тях бяха все още живи, когато писмото до коринтяните е било
написано.
Изключително е важно, че болшинството от над 500-те души, които видяха Исус жив след като
възкръсна от смъртта, бяха все още живи, когато Павел (който написа това) отправи твърдението.
Ако някой се е съмнявал в твърдението на Павел, е можел да потърси тези хора и да провери дали казва
истината.

2. Прочетете Деяния 1:6-8.
Обяснете, че това събитие се е случило 40 дена след възкресението на Исус. Накратко
обобщете какво се случва тогава – Исус се среща с учениците Си на различни места.
Обяснете, че вероятно Исус е направил много повече през тези дни, отколкото е
записано в Библията.
Обяснете въпроса свързан с царството, който последователите на Исус Му задават,
т.е. очакването им, че Той ще основе буквално царство на земята в този момент.
Също така обяснете, че ще научим повече за земното царство, което те са очаквали,
в следваща част на изучаването. Очакването им е правилно, но времето още не бе
дошло.
В Деяния 1:8 са записани последните думи, които Исус каза на земята. Обобщете
последните думи на Исус, които бяха отправени към Неговите последователи.
Исус обеща, че „Святият Дух” ще слезе на Неговите последователи. Обяснете, че
Святият Дух е личност на Бога, т.е. Той (Святият Дух) е Бог, така както Исус е Бог
и Отец е Бог.
Святият Дух е личността на Бога, която идва при вярващите, за да им даде свръхестествена сила, от
която се нуждаят, за да служат на Бога.

3. Прочетете Деяния 1:9-11.
Какво обещание дадоха двамата мъже (ангели) на последователите на Исус?
Те потвърдиха, че Исус ще се върне на земята. Важни са две подробности от
обещанието им:
1. „Този Исус” – същата личност, която живя сред тях, умря за тях и беше
възкресена от мъртвите.
2. „ще дойде така, както Го видяхте да отива” – буквалното, видимо, физическо
възнесение би означавало буквално, видимо, физическо връщане на Исус.
4. И
 сус се появява отново в библейската история няколко глави по-късно. Прочетете
Деяния 7:54-56.
Уточнете контекста – убиването на Стефан с камъни.
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Къде е Исус по това време?
Исус е на небето, стоящ отдясно на Бога. Той знае какво се случва със Стефан и
вероятно е очаквал да го посрещне в небесния рай, където сега отиват истинските
вярващи, след като умрат.
5. Какво прави Исус на небето сега?
Прочетете Евреи 7:24, 25. Насока: местоименията „Той” и „Него” (които се появяват в
повечето версии на Библията) се отнасят за Исус.
Исус „пребъдва вечно”, за да се застъпва за хората, които идват при Бога чрез Него.
Обяснете на участника, че Исус иска той да дойде „при Бога чрез Него”. Като твой
адвокат Той ще „ходатайства” пред Бога за теб.
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Петър проповядва добрата вест
Скоро след възнесението на Исус Неговите
ученици започнаха да провъзгласяват
добрата вест за това кой е Той, какво е
направил и защо хората трябва да Го
приемат за свой Спасител.
Деяния 2:22-36

1. Д
 есет дена след като Исус се възнесе на небето Святият Божий Дух слезе върху
последователите на Исус, точно както Той им беше обещал.
Обобщете какво се случи след възнесението на Исус – събирането на 120-те в горната
стая в Йерусалим до деня Петдесятница, когато Святият Дух слезе върху тях
и им даде сила. Не навлизайте в големи подробности, но обяснете как Святият
Дух по свръхестествен начин даде на последователите на Исус способността да
говорят на езиците на хората, които бяха дошли в Йерусалим за ежегодния празник
Петдесятница.
Накратко споменете, че от този момент нататък (дори сега), когато човек стане
истински вярващ в Исус Христос, Бог Святият Дух веднага идва да живее в него.
2. Един от учениците на Исус (Симон Петър), със силата на Божия Дух, изнесе първата
си проповед за Него. Какво каза той за Исус, въз основа на това, което лично беше
видял и чул?
Прочетете Деяния 2:22-26.
• Неговия живот (стих 22)
Израилтяни, послушайте тези думи: Исус от Назарет, за Когото Бог е свидетелствал
между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между
вас, както самите вие знаете.

22

1. Бог потвърди (определи като истина), че Исус е този, който твърди, че е, т.е.
Божият Син, изцяло Бог, чрез чудесата, които извърши чрез Него.
2. „както самите вие знаете” – много от тези хора бяха наблюдавали чудесата, които
Исус извърши. Те не можеха да извинят неверието си с невежество.
• Неговата смърт (стих 23)
Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и
убихте чрез ръката на беззаконници;

23

1. Смъртта на Исус бе част от Божия план много преди да се случи. Библията казва
на друго място, че е била планирана преди създаването на света. (Ефесяни 1:3-7)
2. „Ръката на беззаконници” взе Исус и Го уби, като Го разпъна на кръст.
• Неговото възкресение (стихове 24-32)
След това Петър цитира един от Псалмите (песните) от Стария Завет, който бе написан
от цар Давид – Псалм 16:8-11.
Когото Бог възкреси, като Го освободи от страданията[a] на смъртта, понеже не беше
възможно Той да бъде държан от нея. 25 Защото Давид казва за Него:

24

„Винаги слагам Господа пред себе си;
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понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя;
26
затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми,
а още и плътта ми ще престоява в надежда;
27
защото няма да оставиш душата ми в ада,
нито ще допуснеш Твоя Свят Син да види изтление.
28
Изявил си ми пътищата на живота;
в присъствието Си ще ме изпълниш с веселба.“

35

Братя, мога да ви кажа уверено за патриарха Давид, че и умря, и бе погребан, и
гробът му е при нас до този ден. 30 А тъй като беше пророк и знаеше, че Бог с клетва
му беше обещал да въздигне от потомството му по плът Христос и да Го постави на
престола му, 31 той предвиждаше това, говори за възкресението на Христос, че нито
Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. 32 Бог възкреси този Исус, на
което ние всички сме свидетели.
29

Бележка: Петър цитира Псалм 16:8-11 в стихове 25-28. Този Псалм е бил написан от цар
Давид около 1 000 години преди земния живот на Исус.
• Неговото възнесение (стихове 33-35)
И така, като се възвиси отдясно на Бога[b] и взе от Отца обещания Свят Дух, Той изля
това, което виждате и чувате.

33

34

Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва:
„Каза Господ на Моя Господ:
Седни отдясно Ми,
35

докато поставя враговете Ти за Твое подножие.“

3. Какво е заключението на Петър за Исус от Назарет?
Прочетете стих 36.
И така, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпънахте,
Него Бог е направил и Господ, и Христос.

36

Помнете, че Симон Петър познаваше Исус не по-зле от всички останали. Той прекара повече от три
години с Исус и лично наблюдава Неговия живот, слуша учението Му, бе свидетел на повечето от
чудесата Му, наблюдава как умря, прекара много часове с Него след възкресението Му и наблюдава
възнасянето Му на небето. Петър определено знаеше за какво говори.
Невероятната увереност, с която Петър говори тук, е забележителна с това, че бяха изминали едва
53 дена между кризата на вярата и отричането му от Исус до този ден на Петдесятница! Трябва да се
е случило нещо изключително убедително през това време, за да подсили увереността му в това кой е
бил и кой е Исус. Без съмнение възкресението на Исус потвърди вярата му, че Исус е бил и е „и Господ, и
Христос.”
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Идването на Исус за вярващите
Точно както обеща по време на земното
Си служение, Исус ще се върне и ще вземе
онези, които истински вярват в Него, за да
бъдат заедно с Него в небесния рай.
Йоан 14:1-3; 1 Солунци 4:13-18

1. О
 ставащите пет събития от тази съкратена версия на голямата история на Библията
все още не са случили. До този момент изучавахме основно библейската история.
Сега ще видим колко плавно Библията преминава от библейска история (изминали
събития) към библейско пророчество (бъдещи събития).
2. Какво каза Исус на Своите ученици, преди да умре, за да ги утеши?
Прочетете Йоан 14:1-3.
Уточнете контекста на този пасаж, като обясните как учениците на Исус бяха
обезпокоени, защото Той им каза, че ще ги остави.
Исус ги утеши с тези четири обещания:
1. На небето („в дома на Моя Отец”) има много обиталища или жилища.
Бележка: Някои преводи използват „обиталища”, а други – „жилища”. Ако са „обиталища” в Божия дом
(небето), можем да бъдем сигурни, че са жилища (големи къщи) по нашите земни стандарти!

2. Ще подготвя място конкретно за вас.
3. Както отивам, така ще се върна, за да ви взема със Себе Си.
4. Където съм Аз (в дома на Отец Ми), там ще сте и вие с Мен.
3. П
 рочетете 1 Солунци 4:13-18, за да научите повече за това връщане на Исус за
вярващите.
• Какво ще стане с последователите на Исус, които вече са умрели?
Стихове 13-14 – Бог ще ги вземе със Себе Си, когато се върне. Това посочва, че сега те
са на небето с Него.
Стих 16 – „мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред.” Ако Бог доведе починали
вярващи със Себе Си, в какъв смисъл починалите вярващи ще възкръснат по-напред?
Когато един вярващ умре, нематериалната му част, т.е. истинската същност на личността, която
наричаме „дух” или „душа”, отива на небето при Исус и Бог Отец. Тялото на вярващия остава на
земята. Когато Исус се върне, духовете (душите) на тези вярващи ще се върнат с Него, но телата
им ще бъдат възкресени (в нова, нетленна форма). Тогава духовете (душите) им ще се свържат с тези
възкресени тела.

• Какво ще стане с последователите на Исус, които все още са живи при Неговото
идване?
Стихове 15-17 – Те ще бъдат „грабнати” заедно с починалите вярващи и ще посрещнат
Господ Исус във въздуха. От този момент завинаги ще бъдат с Господа.
Думата „грабване”, която често се използва за това събитие, произлиза от латинската дума за
„хванат” (латински = rapiemur).
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4. П
 рочетете 1 Коринтяни 15:51-57. Каква допълнителна информация е дадена тук за
това идване на Исус Христос?
В основата си този пасаж повтаря казаното в предишния. Ето някои от ключовите моменти:
1. „Не всички ще починем” – някои вярващи, които ще са живи, когато Исус се върне,
няма да преживеят смърт. Когато Исус се върне за вярващите, телата им ще бъдат
„изменени” в нетленни* и безсмъртни* тела, които са подходящи за небето.
*Бележка: Нетленни = няма да се развалят; безсмъртни = няма да умрат

2. Събитието на „грабването” ще се случи много бързо, „в един миг, докато трепне око.”
3. То ще бъде предшествано от звук на тръба.
4. В този момент смъртта... за истински вярващия в Исус Христос човек... ще бъде
„погълната... победоносно” (сразена).
Може да попитате участника: „Готов ли си, ако Исус се върне точно сега за онези,
които истински вярват в Него?”

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Исус в събития
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Завръщането на Исус като цар
Скоро след като се върне за вярващите в
Него, Исус ще дойде отново с онези, които
е взел на небето и ще царува над цялата
земя.
Откровение 19:11-19; Откровение 20:1-6
1. П
 омнете, че литературният стил на Откровение е много символичен. Когато обаче
погледнем отвъд символичните думи, на преден план изпъкват четири основни
факта. Прочетете Откровение 19:11-19.
• Исус ще се върне на земята. (Откъде знаем, че това е същият Исус, за Когото учихме?)
В тези стихове има няколко символа, които могат да бъдат свързани с пророчества,
които сочат на юдейския Месия (Христос). Не усложнявайте дискусията и се
съсредоточете върху най-очевидните белези, че ездачът е Исус
1. Знаем, че Исус е наречен „Божието слово” в Йоан 1:14. Имената „верен” и „истинен”
биха били подходящи за Него.
2. Макар да не се споменава конкретно, че Исус е ездачът на този бял кон, Той е
единствената личност, която може подходящо да бъде наречена „ЦАР НА ЦАРЕТЕ И
ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ”, т.е. върховният Цар и върховният ГОСПОДАР.
3. Възможно е дрехата потопена в кръв символично да говори за кръвта, която Той
проля като наш жертвен Божий „Агнец”.
*Бележка: Това връщане се различава по много неща от връщането в събитие 36.
Например при онова „връщане” Исус няма изцяло да слезе на земята, както ще направи
при това връщане. Когато се върне да приеме истинските вярващи, те ще бъдат
грабнати да Го посрещнат във въздуха.
• Исус ще бъде придружен от небесни армии. (Кои ще бъдат тези армии?)
Тъй като в този пасаж не е уточнено кои са тези небесни армии, трябва да гадаем
за идентичността им. Възможно е да са ангелски. Най-приетото тълкувание е, че ще
бъдат от вярващи хора, които са се присъединили към Исус на небето. Макар да са
описани като „войски”, тук не се посочва, че участват в битката. Силата на ЦАРЯ НА
ЦАРЕТЕ И НА ГОСПОДА НА ГОСПОДАРИТЕ е достатъчна, за да срази силите на злото.
• Исус ще победи онези, които Му се противопоставят тогава. (Кои са враговете на
Исус?)
В годините, предшестващи това събитие, човешката раса ще стане все по-безбожна и
порочна и ще се върне към състоянието си от преди големия потоп (събитие 10). Под
влиянието на един много властен човешки водач много земни царе ще предизвикат
Бога и всеки, който застане на страната на праведността. Тези безбожни хора ще бъдат
победени от Исус Христос, когато се върне на земята.
• По този начин Божият гняв ще бъде справедливо излян. (Защо това осъждение е
праведно и справедливо?)
В началото на това събитие (стих 11) Библията ни казва по отношение на „Верния и
Истинния” ездач на този бял кон, че ще „съди и воюва с правда”. Следователно това
действително ще бъде праведна война!
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Божиите святост, мъдрост и справедливост са подложени на непрестанно изпитание
във взаимоотношенията Му с човешката раса.
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1. Тъй като Бог е свят, нашите грехове Го обиждат много повече, отколкото
ограниченият ни човешки ум може да си представи.
2. Тъй като Бог е милостив, Той се въздържа да изпълни непосредственото осъждение,
което заслужават греховете ни.
3. Тъй като Бог е справедлив, греховете ни трябва да бъдат осъдени.
В няколко случая в Библията, като големия потоп в дните на Ной, Божията дълготърпелива милост
е била предизвикана отвъд Себе наложените ù от Бога граници и справедливият и праведният гняв на
Бога е бил освободен по драматичен начин върху престъпниците – праведното наказание е последвало
своевременно.
Виждаме това в стих 15!

2. Прочетете Откровение 20:1-3.
Кой е „древната змия” и какво ще стане с нея? Вижте събития 4, 5 и 7 на страници 13-15.
Пасажът изяснява, че „змеят, древната змия” е самият дявол, също известен като Сатана.
Това е същото зло създание, което подмами Адам и Ева и изкуши Исус.
Бог ще изпрати ангел, който ще затвори Сатана в бездна за 1000 години.
Обсъдете с участника какъв би бил животът на земята без злото изкушаващо влияние
на Сатана, въпреки че хората ще продължат да имат греховно естество. Това именно
е състоянието, което ще съществува 1000 години, в бъдещ момент от човешката
история.
3. Прочетете Откровение 20:4-6.
• Какво ще стане на земята в продължение на 1000 години?
Исус Христос ще царува като цар на земята в продължение на 1000 години. Истински
повярвалите в Исус Христос хора ще царуват заедно с Него и ще имат почетни и
ръководни роли.
• Къде в нашето изучаване видяхме, че Исус ще управлява като цар?
Не е много важно да преговорите всички посочки в това изучаване, че в последствие
Исус ще царува. Важно е участникът да осъзнае, че тази тема се появява в началото на
Библията и е вплетена в цялото Писание до самия му край.
Задайте горния въпрос на участника, за да проверите за колко от тези посочки, че Исус
ще царува, ще се сети. Ето някои от по-очевидните посочки:
1. Преди много векове Бог пророкува чрез човека Израил (Яков), че цар и законодател
„няма да се отнеме” от племето на Юда. (Вижте подточка „в” от събитие 12.)
2. Бог обеща на Давид (предтеча на Йосиф и Мария, земните родители на Исус), че
Неговата династия ще бъде установена завинаги. (събитие 19)
3. Когато Исус се роди, ангели съобщиха на овчарите, че бебето е „Христос Господ”.
(Лука 2:11 от събитие 21)
Бележка: Не разгледахме Матей 2:1, 2, но този пасаж сочи, че Бог по някакъв начин уведоми мъдреците от
Изток, че Исус „е родилият се Юдейски Цар”.

4. Когато Пилат попита Исус дали е Юдейският цар, Исус не отрече. (събитие 30)
5. Когато Исус се възнесе на небето след възкресението, Неговите ученици очакваха
тогава Той да установи едно земно царство. Ангелът, който им говори, не ги
смъмри заради това им очакване, но обясни, че времето не е настъпило. (събитие
34)
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Окончателната съдба на Сатана
По-късно, след един последен опит да
поведе бунт срещу Бога към края на
земното управление на Исус, Сатана ще
бъде хвърлен в огненото езеро, което Бог
от по-рано е приготвил за него.
Откровение 20:7-10

1. П
 реди окончателната присъда над него, Сатана ще бъде вързан за период от 1000
години.
Прочетете Откровение 20:1-3.
Прочетете този пасаж, който е свързан с предишното събитие, за да свържете
настоящото събитие с предишното.
2. В
 края на тези 1000 години Сатана временно ще бъде освободен. Какво ще прави
Сатана през това време?
Прочетете Откровение 20:7-9.
Трудно е да изтълкуваме това събитие точно. Например не знаем кои ще бъдат „Гог и Магог”.

Основната идея на този пасаж изглежда ясна – веднага след като бъде освободен
от тъмницата, Сатана ще започне отново да мами. Изглежда ще поведе огромно
въстание срещу „светиите (последователите на Цар Исус) и възлюбения град
(вероятно Йерусалим).”
Този бунт срещу земното царство на Исус Христос ще бъде последната му съпротива.

3. П
 рочетете и си припомнете Исая 14:15 и Матей 25:41. Вижте събитие 4 на страница
13.
В Исая 14:15, Исая пророкува, че Луцифер (Сатана) ще бъде снишен „до преизподнята, до най-долните
дълбини на рова.”
*Преизподнята = еврейски термин за „обиталището на мъртвите”.
Възможно е тази последна фраза да предсказва нещо, което предстои да прочетем в Откровение 20:10.
В Матей 25:41 Исус каза, че Бог е приготвил вечен „огън” за дявола и за неговите ангели. Когато Исус
изрича тези думи, Сатана („дяволът”) все още не е затворен, но вечният „огън” вече го чака.

Сега прочетете Откровение 20:10.
Какво научаваме тук за естеството на окончателното наказание на Сатана?
1. Дяволът (Сатана) ще бъде хвърлен в „езерото от огън и сяра*.”
*Бележка: Сярата гори с изключително горещ син пламък, който е почти невидим и произвежда много
неприятен и лютив газ – серен диоксид.

2. Двама души предшестват Сатана в това огнено езеро – „звярът” и „лъжепророкът”.
Макар да е наречен „звяр”, този човек ще поведе въстанието срещу Бога, което
ЦАРЯТ НА ЦАРЕТЕ ще потуши със сила, когато се върне на земята (вижте събитие 37).
„Лъжепророкът” вероятно е лъжлив религиозен водач, който подпомага звяра, като
подмамва хората да вярват, че звярът е бог.
Вижте Откровение 19:19, 20.
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3. Мъчението на наказанието на Сатана (както и на другите, които са изпратени там) ще
продължи „денем и нощем до вечни векове.”
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4. П
 рочетете и си припомнете Битие 3:15. Вижте събитие 7 на страница 15.
Каква е връзката между Битие 3:15 (в третата глава на Библията) и окончателната
съдба на Сатана, която е описана тук (в третата глава преди края на Библията)?
Скоро след като Адам и Ева за първи път не се подчиниха на Бога, Той произнесе
присъда, която щеше да сполети Сатана. Специален потомък на Ева (метафорично)
ще нанесе сразяващ удар върху главата на Сатана. Бог ще изпрати Някой, Който да
победи Сатана.
Когато Исус умря на кръста, за да плати за греховете на света, присъдата на Сатана
беше подпечатана. Бог предостави съвършен начин грешниците да бъдат простени
и следователно освободени от силната и зла хватка на Сатана.
Макар в онзи момент окончателната Божия присъда над Сатана да не се изпълни,
това предстои да стане.
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Ужасната съдба на невярващите
В края на времето на земята, каквато
я познаваме сега, невярващите ще се
изправят пред Бога и ще бъдат осъдени на
вечно наказание за греховете си.
Откровение 20:11-15

1. К
 акво ще се случи с настоящите небе и земя в началото на това събитие? Прочетете
Откровение 20:11 и го сравнете с 2 Петрово 3:10.
Те ще преминат! За тях няма да има място. Те ще побегнат от лицето на Седящия на този
престол.
Във 2 Петрово 3:10-13 е обяснено по-подробно бъдещото унищожение на настоящата земя и нейното небе,
но не обсъждайте, освен ако дискусията не го наложи.

Просто споменете, че това преминаване на настоящата земя и небе е споменато на
други места в Библията. Това е Божият метод да изчисти земята от греха и неговото
проклятие. Причината за това ще стане ясна от следващото изучаване.
2. К
 ой, според вас, ще бъде съдията на този голям бял престол? Обсъдете въпроса и
след това прочетете Йоан 5:22, 23.
Според някои версии на Библията народите, които са съдени тук, „стоят” пред Бога. Според други версии
„стоят” пред престола.

В стих 11 се уточнява, че Бог* стои на този съдийски престол. Единствено Той има
силата да накара земята и небето да побягнат.
*Бележка: По-рано в Библията ни се казва, че Бог е дал на Сина (Исус ) власт да съди. Исус ще бъде
Съдията на големия бял престол.

3. К
 нигите ще изиграят важна роля, когато невярващите застанат пред Съдията, Който
ще седи на големия Си бял престол. Прочетете Откровение 20:12, 13.
• Каква ще бъде ролята на „книгите”?
Макар този пасаж да не ни казва ясно, повечето библейски учени вярват, че тези
„книги” споменати тук съдържат списък на мислите, решенията и постъпките на всички
хора, които някога са живели – от Адам и Ева до края на земното царство на Христос.
Тези книги не ползват Бога, тъй като Той притежава съвършено и пълно знание за всичко, което се е
случило на земята. „Книгите” вероятно ще послужат като безспорно и необоримо доказателство за
хората, които стоят пред Бога, че Той е справедлив и праведен в изпълнение на присъдата Си.
Бележка: Възможно е стих 14 да е объркващ за нови хора, които изучават Библията. Понякога те си
мислят, че Бог ще оценява „добрите им дела”, за да определи дали да отидат на небето или в ада. Ако е
нужно, обяснете, че вечната съдба на хората по време на този съд вече е била определена. Степента на
присъдата им е това, което Бог, Съдията, ще определи. Да, Библията учи, че ще има различни степени на
вечно осъждение на невярващите.

• Каква ще бъде ролята на „Книгата на живота”?
„Книгата на живота” е специална книга, която не прилича на останалите книги.
Очевидно съдържа всеки, който е приел Божия Син Исус Христос за свой личен
Спасител. Тя не съдържа „дела”, а имена – имената на всички хора, които са приели
Божия дар на вечен живот.
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Това е подходящо място да потвърдите истината, че вечната съдба на тези хора
(небето или ада) няма да бъде определена от техните дела, които са записани в
„книгите”, а по това дали имената им са записани в „Книгата на живота”.
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4. Прочетете Откровение 20:14, 15. Кой ще бъде хвърлен в огненото езеро?
• Според стих 14?
В стих 13 ни се казва че „смъртта и адът” предават мъртвите, които са в тях. После в
стих 14 четем, че „смъртта и адът” ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Кои са тези
хора от „смъртта и ада”?
„Смъртта” вероятно се отнася до телата на онези, които са умрели, а „адът” вероятно се
отнася до духовете на същите тези хора, които са умрели.
Следователно, този пасаж учи, че духовете на хората, които са отишли в ада, ще се съединят с
възкръсналите им тела и ще застанат пред Бога в тези тела. След това тези хора (нетленни и
безсмъртни тела и духове) ще бъдат хвърлени в огненото езеро.

• Според стих 15?
15

„И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро”.

Допълнителна информация
Какво представлява „първата смърт”? Ако вечното съществуване в огненото езеро е „втората
смърт”, коя е „първата смърт”?
Терминът „първата смърт” не се появява в Библията. От факта, че има термин „втората смърт” е
очевидно, че апостол Йоан (който пише книга Откровение) е мислил за първата смърт.
„Първата смърт”, за която мисли Йоан, може да е комбинация от духовна смърт и физическа
смърт. И двете са земни и временни преживявания. За разлика от „първата смърт”, „втората
смърт” ще се случи в идния свят и ще бъде вечна.
Помнете, че същността на „смъртта” е отделяне, не преустановяване на живота (съзнателното
съществуване).
Когато Адам и Ева съгрешиха за първи път, те умряха духовно. Бяха отделени от Бога, но
продължиха съзнателното си съществуване.
Когато Адам, Ева и други умряха физически, духовете им напуснаха (се отделиха) от телата им.
Духовете им продължават да съществуват съзнателно отвъд гроба.
Когато невярващите бъдат хвърлени в огненото езеро, ще започне „втората смърт”. Това ще
бъде вечна смърт, вечно съзнателно отделяне от Бога.
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Хронологично представяне на Библията
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Блажената съдба на вярващите
Божията история завършва с прекрасни
вести – всеки приел Исус за свой Спасител
ще влезе в красив и безгрешен рай, и
завинаги ще живее с Бога.
Откровение 21:1 – 22:5

Кажете и обяснете, че темата за рая се съдържа в цялата Библия. Това е така, защото
Бог винаги е искал мъже и жени (също и деца!) да се радват на живот в обстановка,
която е изобилно благословена от творческото дело на Бога.
1. За да могат вярващите да се радват на Божия вечен рай…

x

ще отидат на небето или...
Бог ще им го спусне отгоре.

Прочетете Откровение 21:1-3 , за да разберете отговора.
Ако е нужно, обяснете допълнително. Повечето хора, включително вярващи от много
години, си представят как Божият народ (вярващите) живее в нефизически, небесен рай
и е заобиколен от пухкави облаци. Истина е, че настоящият рай, в който вярващите
отиват сега, след като умрат, може да е някъде „там”, отвъд тази слънчева система
или дори извън тази вселена.
Вечният рай обаче, в който ще живеят вярващите, ще бъде напълно обновена (буквално
и физически) земя, която ще бъде заобиколена от ново небе. Бог създаде Земята, за да
може човекът да я насели и да ù се наслаждава. Затова не трябва да сме изненадани, че
Бог ще създаде нов земен рай за вечен дом на хората.
2. Прочетете Откровение 21:4 - 22:5, за да научите повече за този вечен рай.
Преди да прочетете, посочете въпросите долу, за да мислите върху тях, докато
разглеждате пасажа.
• Кой е „Агнецът”? Насока: Вижте стих 14.
„Агнец” е основното име, което е използвано за Исус в книга Откровение. Среща се
29 пъти, докато „Исус Христос” се среща едва седем пъти, а „Христос” се среща четири
пъти.
Стих 14 свързва „дванадесетте апостоли” с Агнеца и няма никакво съмнение, че Исус е
Агнецът в този пасаж.
Въпрос към участника: „Къде другаде виждаме Исус ясно описан като агнец?” (Вижте
събитие 22 на страница 22.)
• Какво няма да има в новия, свят град?
Пасажът ясно посочва, че няма да има…
1.
2.
3.
4.
5.
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6. грешници – страхливи, невярващи, отвратителни, убийци, сексуално нечисти,
магьосници, идолопоклонници и лъжци
7. нощ
8. нищо, което опетнява или води до нещо отвратително или лъжа.
9. Земята няма повече да бъде прокълната.

40

Прекарайте известно време върху тази точка. Попитайте: „Кои от тези неща
(вероятно две ли три) би се радвал да изчезнат завинаги?”
• Кои са някои от най-впечатляващите черти на този нов град?
Има няколко добри отговора на този въпрос, като…
1. Красотата му - „като невеста, украсена за мъжа си.”
2. Отсъствието на гореспоменатите неща
3. Славният му блясък
4. Стените, портите и основите му
5. Огромният му размер
6. Присъствието на Бог Отец и на Агнеца (Исус)
7. Реката на водата на живота
8. Дървото на живота и неговите плодове
Прекарайте известно време върху тази точка. Попитайте: „Коя физическа
характеристика на този свят град, на Новия Йерусалим, ви впечатлява най-много?”
• На кого ще бъде позволено да живее в този нов рай? Прочетете Откровение 21:27.
„… само записаните в книгата на живота на Агнеца.”
Обсъдете отново Книгата на живота от предходното събитие.
3. Колко време ще живеят там? Прочетете Откровение 22:5.
„до вечни векове” (22:5)
4. Мислите ли, че вашето име е записано в „Книгата на живота” на Агнеца?
Да

Не

Не съм сигурен

На какво се основава вашето заключение?
Насърчете участника да отбележи отговорите, които действително отразяват това,
в което вярва. Ако отговорът е „Да”, обсъдете на какво основава това свое заключение.
Ако отговорът е „Не” или „Не съм сигурен”, също обсъдете на какво основава това свое
заключение.
Следващата част от тази книга (страници 32-40) е предназначена да помогне на
участниците да разберат по-ясно и да приемат Божия дар на вечен живот – да се
придвижат от духовна смърт към вечен живот.
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Източник: Силно ви препоръчваме следната книга, за да разберете темата за рая, която
преминава през цялата Библия:
Heaven by Randy Alcorn (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2004).
Също така интернет страницата на Ренди Алкорн съдържа богата информация по тази тема,
която е така важна за всеки, който се интересува от „История на надеждата“.
http://www.epm.org/resources-eternity.html
￼￼￼￼￼￼￼

Хронологично представяне на Библията

Как е описан Исус в събития
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Хронологическият мост към живота :
Хронологично-идейно представяне на
Божията блага вест на надежда
Страници 32-39 в „Историята на надеждата“

Бележка: Ако ви липсва увереност да преподавате и обсъждате основните доктрини на
Библията, ви насърчаваме да вземете добра книга по основно богословие или основни
библейски доктрини и да изучите онези части в нея, които са свързани с theology proper
(доктрината за Бога), антропология (доктрината за човека), хамартиология (доктрината за
греха), Христология (доктрината за Исус Христос) и сотериология (доктрината за спасението).
Свържете се с: Info@GoodSoil.com

Виждаме осем важни истини от библейската история
за надежда нанадеждата

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за нашия Създател:

Бога

Начинът, по който ще подходите към това обсъждане на Бога, ще зависи от
настоящия възглед на участника за Бога. За да можете да водите подходящ и
интелигентен диалог с него за Бога, е нужно да разберете какъв е неговият възглед за
Бога (бог, богове, духове или това, в което вярва) и как този възглед се различава от и/
или е в съгласие с библейския ГОСПОД Бог, Създателят на небето и земята.
Дискусиите в долната част на двойните страници 12-21 („Какво научихме за Бога”)
би трябвало да са разкрили неговия възглед за Бога в открит диалог. Следователно, на
този етап, вероятно ще е нужно само да обобщите какво казва Библията за Бога.
Има поне два варианта, по които да водите участниците през изучаване на горната
част на тази страница (седемте обобщителни твърдения):
1. Накарайте участника да прочете следните обобщителни твърдения преди часа
и да посочи кои би искал да разбере по-добре. По време на часа му помогнете да си
изясни тези конкретни концепции.
2. Прочетете всяко твърдение бавно и ясно. Помолете участника да мисли (докато
четете) кое твърдение би искал да му изясните. След това се съсредоточете върху
тези конкретни твърдения, докато преподавате/обсъждате.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за това кой и
какъв е истинският ГОСПОД Бог, да провери и се увери, че участникът разбира този
възглед ясно и правилно.
1. Богът на Библията винаги е съществувал и ще продължи да съществува вечно.
Тъй като е вечен, Бог казва за Себе Си, че е „АЗ СЪМ” (Яхве или Ехова), което в
нашите Библии е преведено като ГОСПОД.
2. Бог създаде света и всичко в него, като просто му заповяда да се появи в
съществувание. Първоначално Божието творение беше съвършено.
3. В цялата Библия този Създател Бог непрестанно показва, че е всемогъщ.
4. За разлика от лъжливите богове, истинският Бог е съвършено свят (изцяло
безгрешен).
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5. Като Създател на човечеството Бог даде на мъжете и на жените ясни заповеди,
на които да се подчиняват.

Бог

6. Бог е праведен и справедлив Съдия, Който трябва и ще накаже непокорството.
7. Бог ни обича, дори когато не Му се подчиняваме.
Коя от тези истини за Бога бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за Бога според нуждата. Ако участникът ги
разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който
идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го
търсят.” (Евреи 11:6)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
Бога. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за нужно, обяснете
или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че съществува само един,
истинен, вечен и свят Бог, че Той е нашият всесилен Създател и справедлив Съдия,
и че сме отговорни пред Него. Какво мислите за това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
Обяснете, че това не са просто ваши идеи, а много кратко обобщение на това, което
Библията учи за Бога.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на параграфа
на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете също така да го
попитате какво ново е научил за Бога чрез това изучаване.
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, е подходящо да го накарате да сподели какво
мисли. Например: „Румен, интересно ми е какво мислиш.” Или: „С какво в това твърдение
си съгласен и с какво не си съгласен.”
Насърчете го да говори открито за съмненията си. В култури, в които участниците не
искат да разочароват инструкторите си, участникът ще бъде по-склонен да отговори
според това, което си мисли, че искате да чуете. Следете за прояви на тази склонност и
любящо се уверете, че отговорът е искрен. Възможно най-лошото нещо, което може да се
случи, е да получите неискрен отговор, който цели да ви зарадва като инструктор. Зад
отговор от вида: „Ще ви кажа каквото искате да чуете” може да се крие: (1) нужда от
изясняване или (2) неизказано несъгласие с това, което казва Библията. Сега е подходящо
да си изясните в какво вярва участникът в настоящия момент.
Какво ще направите, ако участникът не е убеден в библейския възглед за Бога?
Обяснете, че разбирате притесненията му и че в това няма нищо лошо. Кажете, че ще
се молите за него, докато продължава да размишлява върху това, по-конкретно Бог да му
даде вярата да приеме това, което Библията казва. Обяснете, че неговите съмнения не
влияят и няма да повлияят върху вашите взаимоотношения.
След това преминете към страница 33 и продължете изучаването. Има само едно нещо,
което бихте направили по-различно от този момент насетне – не питайте: „Вярваш ли
в това?” в долната част на страници 33-39.
Ако участникът не вярва в библейския възглед за Бога, тогава и възгледите му за човека,
греха, смъртта (Божията присъда над греха), Христос, кръста, вярата и живота не са
от значение. Въпреки това е добре да ги обобщите за и с него, с помощта на дейностите
на страници 33-39.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за човечеството:

Човек

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „човечеството” (хората).
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с когото работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за човечеството
(хората), да провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. Човешките същества (хората) са създадени по уникален начин от Бога и по
Негов образ. Ето защо са ни дадени някои качества и способности, които
останалите Божии творения нямат.
2. Тези специални качества и способности ни подготвят да се грижим за Божието
създание – роля, която сам Бог ни е отредил.
3. Бог обича всички човешки същества. Той желае да имаме съвършено общение
с Него и да се наслаждаваме на Неговото присъствие.
4. Бог не само ни даде отговорността и способността да Му се подчиняваме, но
също така ни даде възможността да не Му се подчиняваме.
5. Всяко човешко същество е отговорно пред Бога, тъй като Той ни е създал и ние
сме Негови.
6. Човешките същества са били създадени с материално тяло и с нематериален
дух.
7. Човешкият дух никога няма да престане да съществува; той ще живее вечно
във възкресено тяло.
Кои от тези истини за човечеството бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за човечеството според нуждата. Ако
участникът ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в
ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.” (Битие 2:7)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
човечеството (хората). Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете
за нужно, обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че сме създадени от Бога,
обичани от Него и че Той заслужава пълното ни подчинение. Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
Обяснете, че това не са просто ваши идеи, а много кратко обобщение на това, което
Библията учи за човечеството (хората).
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Човек

Бележка: Ако участникът не изрази вяра в библейския възглед за Бога по време на
обсъждането ви на страница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на
параграфа на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Възможно е сега да преговорите
заедно първите две твърдения на вяра, преди да продължите напред.
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за непокорството към
Бога:

Грехът

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „греха”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за греха, да
провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. Бог създаде, обича и промисли за нуждите на Адам и Ева, но те се
разбунтуваха срещу Него.
2. Те не се покориха на Бога, като ядоха от плода на единственото дърво, от което
Той им каза да не ядат.
3. Непокорството спрямо Бога се нарича грях. Грехът е ужасно престъпление
срещу Бога, защото Той е съвършен и свят.
4. Грехът на Адам и Ева разрушиха съвършените взаимоотношения, които те
имаха с Бога и един с друг, и доведе до ужасна физическа и духовна промяна в
цялото човечество.
5. Цялото човечество наследи тяхното греховно и бунтовно естество. Борби,
войни, егоизъм, арогантност – всички тези неща са резултат от бунта срещу
Бога в нашите сърца.
6. Библията казва, че всички ние съгрешихме. Всеки от нас върши неща, за които
в сърцето си знае, че са грешни.
7. Грехът ни не може да остане ненаказан, тъй като Бог е свят и справедлив
Съдия.
Кои от тези истини за греха бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за греха според нуждата. Ако участникът ги
разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от
Бога.” (Римляни 3:23)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
греха. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за нужно, обяснете
или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че сме съгрешили срещу Бога и че
заслужаваме Неговото праведно наказание. Вярвате ли в това?
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Грехът

Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
Бележка: Ако участникът не е изразил вяра в библейския възглед за Бога в
обсъждането ви на страница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на
параграфа на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете също бързо да
преговорите първите три отклика на вяра по подобен начин:
„И така, дотук видяхме, че единственият истински Бог е наш Създател и сме
отговорни пред Него. Научихме, че ни е създал по Своя образ и че сме духовни,
вечни създания, че сме се разбунтували срещу Него и сме си навлекли Неговото
праведно осъждение”.
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за наказанието на греха:

Смърт

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „смъртта”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за смъртта, да
провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. Същността на смъртта е отделяне.
2. Адам и Ева умряха духовно (бяха отделени от Бога) в момента, в който
съгрешиха.
3. Като техни наследници всички човешки същества се раждаме духовно мъртви.
4. Физическата смърт настава, когато човешкият дух се отдели от тялото. Адам и
Ева преживяха физическа смърт, която ще преживеят и всички техни потомци.
5. Физическата смърт не слага край на човешкото ни съществуване. След като
човек умре, ще се изправи пред Бога, Който е свят и справедлив Съдия на
цялото човечество.
6. Хората които изберат да не повярват в Божия промисъл за греха и смъртта, ще
преживеят вечна смърт, като бъдат отделени от Бога чрез вечно и съзнателно
наказание.
7. Смъртта във всичките ù форми е Божието праведно наказание на греха.
Кои от тези истини за смъртта бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за смъртта според нуждата. Ако участникът
ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след
това настава съд.”
(Евреи 9:27)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме
за смъртта. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за нужно,
обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че ще се изправим пред Божия съд
и че сами не можем да го избегнем. Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
Бележка: Ако участникът не изрази вяра в библейския възглед за Бога по време на
обсъждането ви на страница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
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Смърт

Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на параграфа
на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете да преговорите с
помощта на обобщаващо твърдение като това:
„Нека свържем всичко дотук – видяхме, че Бог е създател; човек е отговорен, грешен
и изправен пред смърт в следствие на греха. Това е лошата вест. Сега достигаме до
добрата вест.”
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за Исус Христос:

Христос

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към
живота, подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за
съответната концепция – в този случай „Исус Христос”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за Исус Христос,
да провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. След като Адам и Ева съгрешиха, Бог обеща да изпрати някой, който да победи
Сатана.
2. Бог постепенно разкри в Стария Завет кой ще бъде това и че чрез Неговата
смърт ще има прощение за греховете на всички, които повярват в Него.
3. Бог изпрати Своя Син Исус да ни избави от осъждението, за да изпълни това
Свое обещание.
4. Божият Син се роди от девица на име Мария и беше познат като Исус от
Назарет.
5. Исус живя напълно съвършен живот на любов и покорство към Бога.
6. Исус ясно и многократно показа по време на земното Си служение и чрез
Своите твърдения и чудеса, че е Бог.
7. Исус действително е уникален, тъй като едновременно е Бог и човек в една
личност. Той е единственият път към вечния живот.
Кои от тези истини за Исус Христос бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за Исус Христос според нуждата. Ако
участникът ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва
при Отца освен чрез Мен.” (Йоан 14:6)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
Исус Христос. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за нужно,
обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че Исус Христос е съвършеният
Божий Син и съвършеният Човешки Син, единственият път към вечния живот.
Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
Бележка: Ако участникът не изрази вяра в библейския възглед за Бога по време на
обсъждането ви на страница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на
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Христос

параграфа на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете да изберете да
преговорите, като кажете:
„Хайде да преговорим: Бог е Създател; човек е грешен, отговорен и осъден
на смърт; и обещание за Спасител, Чието име е Исус – обещаният Избавител.
Сега нека разгледаме какво научихме за това как Той ни предоставя прошка и
възстановява взаимоотношенията ни с Бога.”
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената
по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за смъртта и
възкресението на Исус Христос:

Кръст

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „смъртта на Исус Христос”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за смъртта
на Исус Христос, да провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и
правилно.
1. Бог трябва да накаже онези, които не се подчиняват на Неговите заповеди,
защото е съвършено свят.
2. Бог ни предлага милост и благодат, като ни предоставя праведен начин, по
който да бъдем простени, тъй като ни обича въпреки нашия грях.
3. В Стария Завет Бог постанови жертвената система, чрез която грешните да
могат да получат прошка за греховете си.
4. След това Бог изпрати Своя Син Исус да стане единствената съвършена и
окончателна жертва за всичкия грях.
5. Религиозните и политическите водачи мразеха Исус и затова манипулираха
хората и изопачиха закона, за да Го осъдят на смърт.
6. Исус с готовност умря вместо нас на кръста като наш съвършен, жертвен
Божий Агнец, Който еднократно и вседостатъчно заплати за нашите грехове.
7. Три дена по-късно Исус възкръсна от смъртта, като показа, че Бог е приел
Неговата жертва като заплащане за нашите грехове.
Кои от тези истини за смъртта на Исус Христос бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за смъртта на Исус Христос според нуждата.
Ако участникът ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото,
така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие
оздравяхте.” (1 Петър 2:24)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме
за смъртта на Исус Христос. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако
сметнете за нужно, обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че Исус Христос, Божият Син, умря
за нашите грехове и възкръсна от мъртвите, за да ни избави от смъртта и да ни даде
вечен живот. Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
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Кръст

Бележка: Ако участникът не е изразил вяра в библейския възглед за Бога в
обсъждането ви настраница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на
параграфа на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете да изберете да
преговорите, като кажете:
„Хайде да преговорим: Бог е нашият Създател; ние сме отговорни пред Него и
виновни заради греха, който води до смърт. Бог обаче ни обича и ни предостави
Спасител, Който умря вместо нас, за да изпълни Божиите справедливи изисквания
към нас, за да можем да дойдем при Него.”
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за вярата в Исус Христос:

Вярата

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „вяра в Исус Христос”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за вяра в Исус
Христос, да провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. За разлика от останалите религии на света благовестието на Исус Христос
предлага вечно спасение по начин, който не изисква от хората да работят за
него или да го спечелят.
2. Тъй като сме грешни, никой човек не може да спечели спасението, макар да го
желае и старателно да се опитва да го придобие.
3. Нашият любящ и праведен Бог промисли за начин, по който да заплати дълга ни
поради греха чрез смъртта на Своя Син Исус.
4. Бог ни поднася спасението като дар, защото Исус плати наказанието за нашите
грехове.
5. Бог обещава да ни прости, ако се покаем и повярваме (доверим се) в Неговия
Син Исус Христос.
6. Има покаяние, когато предишните ни лъжливи възгледи за Бога, за нас и за
нашите грехове, биват из основи променени, за да станат съобразни с Божия
възглед.
7. Да повярваме означава да се доверим на Исус и единствено на Него за спасение.
Кои от тези истини за вярата в Исус Христос бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за вяра в Исус Христос според нуждата. Ако
участникът ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас;
това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.” (Ефесяни 2:8, 9)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
вярата в Исус Христос. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за
нужно, обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: Научихме от Библията, че трябва да повярваме в смъртта
на Исус на кръста като единствено удовлетворително заплащане за нашите грехове и
да се откажем от вярата си в други неща или личности, на които сме разчитали преди
това за спасение. Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
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Вярата

Бележка: Ако участникът не е изразил вяра в библейския възглед за Бога в
обсъждането ви на страница 32 от „История на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на параграфа
на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред. Можете да изберете да
преговорите, като кажете:
„Румен, моля те този път ти да преговориш историята. Като започнеш с Бога, ми
разкажи историята, все едно ти си учителят, а аз – твой ученик, който се нуждае да
разбере историята за Бога. Румен, със свои думи ми обясни моста.” (Слушайте го
внимателно, за да видите дали наистина разбира благовестието. Разкажете на Румен
как повярвахте в Христос и след това го попитайте дали действително разбира
историята и се доверява единствено на Исус да прости греховете му.)
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Хронологично представяне на Библията

Хронологическият мост към живота
Какво научихме за вечния живот:

Живот

Подобно на всяка една от тези осем основни концепции в Хрономоста към живота,
подходът ви към тази страница ще зависи от възгледа на участника за тази
концепция – в този случай „вечен живот”.
Следвайте една от вече споменатите процедури, или създайте подход, който е найподходящ за вас и за участника, с който работите.
Целта на тази част от страницата е да обобщи библейския възглед за вечния живот,
да провери и се увери, че участникът разбира този възглед ясно и правилно.
1. Когато се покаем и повярваме в Исус, преминаваме от духовна смърт към
духовен живот.
2. Вечният духовен живот, който Бог обещава, става наше настоящо и вечно
притежание, което никога няма да изгубим.
3. Духовният ни живот води до нови желания и мотивация да обичаме, да се
покоряваме, да се покланяме и да служим на Бога от сърце.
4. Новите взаимоотношения с Бога ни освобождават от страха от смъртта, тъй като
знаем, че имената ни са записани в „Книгата на живота” на Агнеца и че смъртта
ще ни въведе в Божието присъствие.
5. Вече е възможно да преживяваме любовта, радостта и удовлетворението, които
Бог желае за нас.
6. Ще се наслаждаваме вечно на живот в присъствието на Бога в красив, безгрешен
и свободен от болка рай на съвършено възстановената нова земя.
7. Единствено тогава ще разберем напълно библейската история на надеждата.
Кои от тези истини за вечния живот бихте искали да разберете по-добре?
Оградете една или повече точки.
Преподайте и обсъдете тези истини за вечния живот според нуждата. Ако
участникът ги разбира добре, продължете напред.
Библията казва: „Исус ù каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене,
макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре вовеки.
Вярваш ли в това?” (Йоан 11:25, 26)
Обяснете, че този библейски стих обобщава в голяма степен това, което научихме за
вечния живот. Накарайте участника да го прочете на глас. Ако сметнете за нужно,
обяснете или доразвийте и продължете напред.
Нашият отговор на вяра: : Научихме от Библията, че единствен Исус има власт над
смъртта и че Той дава вечен живот на онези, които повярват само в Него за прощение
на греховете си. Вярвате ли в това?
Подчертайте първата фраза: „Научихме от Библията...”
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Живот

Бележка: Ако участникът не изрази вяра в библейския възглед за Бога по време на
обсъждането ви на страница 32 от „Историята на надеждата“, не задавайте въпроса
в края на тази част „Нашият отговор на вяра”. Продължете към следващата част от
изучаването.
Прочетете твърдението и директно и откровено задайте въпроса в края на параграфа
на участника. Например: „Румен, вярваш ли в това?”
Ако участникът отговори с „Да”, продължете напред.
Ако отговори с „Не” или „Не съм сигурен”, следвайте процедурата, спомената по-рано.
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Личен отговор на вяра
Страница 40 в „Историята на надеждата“

Преглед на типичен начин, по който да използвате тази страница
Преди да използвате страница 40 от „Историята на надеждата“, можете да изтеглите и да
прочетете безплатната статия “What Must I [Really] Do to Be Saved? от нашата интернет страница:
http://www.goodsoil.com/resources/free-ed-resources/
Тази последна страница от „Историята на надеждата“ е направена така, че да може да бъде
използвана по различни начини, в зависимост от това какво е най-подходящо за конкретното
библейско изучаване, за участника и/или за културата. Ето един пример как може да бъде
използвана:
Ако участникът отговори с „Да” на въпросите „Вярвате ли в това?” на страници 32-39 и тези
отделни отговори на вяра ви се строят искрени, тогава тази страница просто ще послужи като
кулминационна точка за всички тези отговори на вяра.
Може да попитате: „Каква последна стъпка на отговор на вяра трябва да направи
участникът на този етап, ако това е нужно?”
Първо: Ако той действително вярва в това, което Библията казва за Бога, човечеството, греха,
смъртта, Христос, кръста и възкресението, вярата в Исус Христос и вечния живот, тогава е
„вярващ” и е приел Божия дар на вечен живот.
Библията ясно учи, че се спасяваме от греховете си чрез вяра (доверие) в това, което Бог е
направил за нас чрез Исус Христос. Трудната (и важна) задача тук е да разграничим между
„вярата на ума”, която не спасява и „вярата на сърцето”, която спасява..
Второ: Вероятно би било полезно да водите участника да направи нещо, с което да запомни
цялостния си отговор на вяра към Божието безплатно предложение за спасение. Ако обаче
го направите, непременно пояснете, че самото подписване на формуляр или изричането на
молитва няма да го спасят. Спасява го неговата вяра в Исус Христос.
Ето едно предложение:
• Накарайте го да прочете на глас твърдението в средната част на страница 40.
• Насочете вниманието към твърдението („Сега вярвам в Исус Христос.”). Попитайте дали
искрено може да каже това. Ако „Да”...
• Попитайте дали сега иска да разговаря с Бога и да Му благодари за това, което е
направил за него. Ако „Да”, (1) първо вие водете в молитва и (2) след това го поканете да
разговаря с Бога и да Му благодари за това, което е направил за него.
Какво ще направите, ако участникът не желае или не е готов да приеме Божия дар на
вечен живот?
В никакъв случай не принуждавайте участника и не му оказвайте натиск. Можете да се
помолите с него Бог да му даде вяра. Обяснете, че може да се свърже с вас по всяко време и
да обсъдите допълнително този въпрос. Можете също да определите друга среща в близко
бъдеще, за да обсъдите въпроса отново.
Направете лични следните думи на Исус. На мястото на „никой” и „някой” сложете
вашето име, като получател на Исусовите обещания.
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Обяснете на участника как да направи лични следните библейски стихове и дайте
пример, като го направите вместо него. Осветените думи ще ви помогнат да
обмислите как да направите това.
Йоан 3:16-18
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине
[име на човека], който вярва в Него, но да има вечен живот. 17 Понеже Бог не е пратил
Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Ако [име на
човека] вярва в Него, не е осъден; ако [име на човека] не вярва, е вече осъден, защото
не е повярвал в името на Единородния Божий Син.￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
16

Пример: 16Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не
погине Румен, който вярва в Него, но да има вечен живот. 17 Понеже Бог не е пратил
Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Ако Румен
вярва в Него, не е осъден; ако Румен не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в
името на Единородния Божий Син.
Уверете се дали участникът разбира, че греховете му са простени (че е получил Божия
безплатен дар на вечен живот и че е станал член на Божието семейство), когато
повярва (от сърце) и че за да бъде спасен не е нужно никакво действие или дело от негова
страна.

Личен отговор на вяра:
Сега разбирам, че Богът на Библията е единственият истинен Бог. Той е съвършен и свят.
Откакто изучавам Библията, започнах да гледам на себе си по много по-различен начин от
преди. Осъзнах, че съм се родил с грешно естество, че непрестанно не се покорявам на Бога,
че грехът ми много наскърбява Бога, Който ме е създал и Който ме обича. Зная, че грехът ми ме
отделя от Бога и че справедливото наказание за моя грях е вечно отделяне от Него в буквално
място на мъчение, което Библията нарича ад.
Разбирам, че смъртта и възкресението на Божия Син Исус Христос е единствената ми надежда
да получа прошка, да избегна вечното наказание за греховете си и да получа Божия дар на
вечен живот.
Сега вярвам в Исус Христос, в Неговата смърт на кръста и в нищо и никой друг като достатъчно
разрешение на моя проблем с греха и неговите ужасни последствия.

Основни стъпки в следването на Исус
Ако участникът повярва по време на библейското изучаване, или ако е бил вярващ
преди изучаването, му покажете „Пътят към радостта“. Насърчете го да продължи
вашата поредица за изучаване на Библията с помощта на „Пътят към радостта“.
Направете първите си стъпки като последовател на Исус Христос
Урок 1: Преговор на историята на
надеждата
Урок 2: Хронологическият мост към
живота
Урок 3: Увереност в спасението
Урок 4: Библията
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Урок
Урок
Урок
Урок
Урок
Урок

5: Молитвата
6: Святият Дух
7: Личната святост
8: Свидетелстването
9: Местната църква
10: Божият план за вас
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