ПЪТЯТ КЪМ
ХРИСТОС
НАРЪЧНИК ЗА ИЗУЧАВАНЕ

Наръчникът съдържа въпроси към всяка глава на книгата „Пътят към
Христос“. Те ще ви помогнат да вникнете по-дълбоко в нея и да я
дискутирате в група. Подготвен е по случай 125 години от първото издание
на английски език. Издателство „Нов живот“ предоставя наръчника на
стотиците читатели на най-продаваната си книга за последните години.

ПЪТЯТ КЪМ ХРИСТОС
Наръчник за изучаване

ВЪВЕДЕНИЕ ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

„Пътят към Христос“ е една от най-духовните, христоцентрични книги, писани
от Елън Уайт. Първият екземпляр е завършен и подготвен за издаване през
1891 г. и е бил представен пред група пастори и учители на образователна
конференция. За да бъде продавана в книжарниците,

популярното

издателство „Флеминг Ревел“ публикува първото издание.

Издателските

права са били закупени от църквата през 1892 г.

Оттогава „Пътят към

Христос“ е преведена на повече езици, отколкото всяка друга книга, излязла
изпод перото на Елън Уайт.
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Нейният произход е малко по-различен от този на „Великата борба.“ Тя не се
основава на конкретни видения. Започвайки от 1890 г., Елън Уайт подготвя
тази нова книга, излагайки простичките и ясни стъпки, които да бъдат
предприети от грешниците, за да отидат при Исус. Книгата отговаря и на
призива за по-малки книги, които да бъдат използвани от евангелизаторите,
за да достигнат хората. През първата година са отпечатани седем издания.
Сигурни сме, че първоначалната цел на автора ще се осъществи още веднъж,
когато „Пътят към Христос“ бъде изучавана от голяма част от Църквата с
помощта на този наръчник. Това ще бъде прекрасна възможност да
достигнем до новите членове с тази изключително препоръчвана книга за
лично посвещение.

Дружество „Елън Уайт“
Силвър Спринг, Мериленд, САЩ

Бележка: Страниците, които посочват къде да търсите отговора на
всеки въпрос в Наръчника, са синхронизирани спрямо изданието на
български език от 2011 г.
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БОЖИЯТА ЛЮБОВ КЪМ ЧОВЕКА

1. Кои два важни източника свидетелстват за Божията любов? (7 стр.)

2. Опишете един конкретен начин, по който всеки от тези източници е
повлиял върху живота ви. (7 стр.)

а)

б)

3. Припомнете си или прочетете думите на познатата духовна песен
„Привет теб, красиво утро“ (№295 в Църковната песнарка). Как думите
на тази песен обогатяват начина, по който цените Божието откровение
чрез природата? (7,8 стр.)

4. Пасажът от Псалми 145:15,16 твърди, че Бог „удовлетворява желанието
на всичко живо”. (8 стр.) Как е възможно това?

5. Божият закон е описан като „закон на любовта“. (8 стр.) Защо Божият
закон толкова често е погрешно разбиран като лишен от любов?

6. Защо понякога е трудно да приемем, че „трудностите и изпитанията (…)
са определени за [наше] добро”? (8 стр.)
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7. Въпреки че престъпването на Божия закон е донесло нещастия и
смърт, какво можем да научим от проклятието? (8,9 стр.)

8. Как Сатана се опитва да представи погрешно Бога пред грешниците?
(9,10 стр.)

9. Бог е описан в Писанието като „бавен на гняв“. (9 стр.) Но някои други
библейски пасажи описват „Божия гняв“. Как можем да разберем това
привидно противоречие?

10. „[Бог] се стреми да ни разкрие Себе Си чрез природата”. (9 стр.) Дайте
конкретен пример, при който лично сте видели Божието откровение в
природата.

11. Ако Божието откровение чрез природата е било необичайно или
трудно за вас, какво можете да направите тази седмица, за да го
виждате по-ясно? (9 стр.)

12. „Неприятелят на доброто до такава степен е заслепил умовете на хората, че те гледат към Бога със страх”. (9 стр.) По какъв начин сте
преживели (ако ви се е случвало) този вид страх от Бога?

13. Когато Исус идва, за да живее между хората, как Той представя Бога?
(9,10 стр.)
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14. Делото на Исус е „да проповядва евангелието на бедните, (…) да изцерява съкрушените по сърце, да прогласява освобождаване на пленниците и възстановяване зрението на слепите, да пусна на свобода угнетените”. (10 стр.)

а) Какво означава това на практичен, ежедневен език?

б) Какво означава това в духовно отношение?

15. Защо Исус приема човешко естество? (10 стр.)

16. Според вас защо малките деца са привлечени от Исус? (10, 11 стр.)

17. Кои детински качества бихте желали да развиете в собствения си
живот, за да израснете в по-голямо подобие на Небесния Баща? (10, 11
стр.)

18. Опишете как Исус поправя или укорява греха. (11 стр.)

19. Каква роля трябва да играе християнинът в поправянето или
укоряването на греха? (11 стр.)

20. Исус е представен като „пътя, истината и живота“. (11 стр.) Как
разбирате всяко едно от тези описания на Исус?
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а) Пътят
б) Истината
в) Животът

21. По какъв начин животът на Исус отразява характера на Бога, Небесния
Баща? (11 стр.)

22. Поради каква причина Исус става „Човек на скърби”? (11, 12 стр.)

23. Какво наистина съкрушава сърцето на Божия Син? (12 стр.)

24. Каква е реалната връзка между Божията любов към човечеството и
принесената жертва? (12, 13 стр.)

25. Защо единствено Исус може да стане жертва за греха? (13 стр.)

26. Отвъд Неговата жертва за грешниците как Исус е свързан с човешката
раса? (13, 14 стр.)

27. Какво е направил за нас Христос отвъд опрощението на греха? (14 стр.)

28. „Каква висока стойност [цената, платена за нашето изкупление] придава на човека.” (14 стр.) Как това възклицание донася надежда на
някого, който счита човешкото съществуване за безсмислен резултат от
случайността?
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29. Кои са добрите неща в живота ви в този момент? (14 стр.)

30. Как можете да се научите винаги да имате отношение на благодарност
за тези неща? (15 стр.)
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НУЖДАТА НА ГРЕШНИКА ОТ ХРИСТОС

1. Началото на тази глава говори за прогонването на Адам и Ева от
Едемската градина. Как ви кара да се чувствате това събитие? (16 стр.)

2. Как грехът е засегнал човешкия ум? (16 стр.)

3. Първият абзац в тази глава ни казва, че за греховния човек „беше вече
невъзможно със собствени сили да се съпротивлява на злото”. (16 стр.)
Какво ни говори това за борбата с изкушенията?

4. По какъв начин понякога е изкусително да изгубим от погледа си нечии
постижения? (16 стр.)

5. Как реагирате на идеята, че Сатана „посочва всичкото това зло като резултат от Божието дело  сътворяването на човека”? (16 стр.)

6. Опишете състоянието на необновеното сърце. (16 стр.)

7. Посочете четири начина, по които сте наблюдавали резултатите от
греха в личното си обкръжение. (16 стр.)

8. „Грешникът не може да бъде щастлив в Божието присъствие.” (17 стр.)
Каква е връзката между страха и греха?
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9. Ако на грешника „би било разрешено на такъв да влезе в небето, за него не би имало никаква радост”. (17 стр.) Какво определение за
„радост“ бихте дали в този контекст?

10. „Възпитанието, културата, упражняването на волята, човешките усилия
 всички тези неща имат своята собствена сфера на действие.” (17 стр.)
Как бихте обяснили какво се има предвид под „собствена сфера“?

11. Защо възпитанието, културата, упражняването на волята не са в
състояние да доведат човека до святост? (17, 18 стр.)

12. Във вестник или списание намерете три доказателства за човешкия
грях, дори сред тези, които може би са образовани и културни. (17, 18
стр.)

13. Истина или лъжа: Да сте изгубени е резултат от съзнателен избор. (17,
18 стр.)

14. Защо „идеята, че е необходимо само да се развие доброто, което по
природа си съществува у човека, е пагубна измама”? (18 стр.)

15. Защо не е достатъчно да знаем за Бога? Посочете основания от
Писанието за своя отговор. (18 стр.)

16. Какво представлява стълбата в съня на Яков? (19 стр.)
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17. Какво е новозаветното приложение на съня на Яков? (19, 20 стр.)

18. Със собствени думи опишете каква е поуката от този разказ за
преживяването на Яков? (19, 20 стр.)

19. Направете списък на средствата, използвани за спасението на човека.
(20 стр.)

20. Как виждате ролята на Триединството в тези средства за спасението на
човечеството? (20, 21 стр.)

21. Как реакцията на Бога спрямо вината се различава от тази на
системата на човешката справедливост? (21 стр.)

22. Как се чувствате, когато знаете, че сте направили нещо погрешно? (21
стр.)

23. Ако „Не може да има истинско съвършенство на характера, независимо от Него” (20 стр.), как трябва да разбираме добрия характер,
проявяван от някои хора, които очевидно не са последователи на Бога?

24. Какви средства използва Бог, за да ни предупреди против служенето
на Сатана? (20, 21 стр.)
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25. В практичен план как можем да използваме „средствата, които Той е
предвидял, за да можем да бъдем преобразени по Негово подобие”.
(21 стр.)
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ПОКАЯНИЕ

1. Когато усетят греха си, мнозина питат: „Какво да правим?” (22 стр.)
Защо този въпрос е толкова важен?

2. Ако някога сте задавали този въпрос на Бога, до какво заключение
стигнахте – кой е най-добрият отговор? (22 стр.)

3. Дайте определение за покаяние. (22 стр.)

4. Кои са двете стъпки на покаянието? (22 стр.)

а)

б)

5. Мнозина „се страхуват, че вършенето на зло ще докара страдания на
самите тях”. (22 стр.) Откъде разбираме, че не се покайваме от страх?

6. Кое не е наред при привидното покаяние на всяка от следните
личности (22, 23 стр.):

а) Исав
б) Валаам
в) Юда
12

г) Фараонът

7. Когато сърцето е отворено за Божия Дух, как бива повлиян грешникът?
(23 стр.)

8. Как истинското покаяние води до убеждение? (23 стр.)

9. По какво покаянието на Давид се различава от това на Исав, Валаам,
Юда и фараона? (24 стр.)

10. За кои неща се моли Давид, когато се покайва? (24, 25 стр.)

11. Защо съществува разлика между „идването при Исус“ и покаянието?
(25 стр.)

12. Защо отиването при Исус трябва да предшества покаянието? (25 стр.)

13. „Библията не ни учи, че грешникът трябва да се покае, преди да може
да обърне внимание на Христовата покана.” (25 стр.) Какво означава
„да обърне внимание на Христовата покана”?

14. Защо е важно да разберем, че Христос е„Източникът на всяка праведна подбуда”? (26 стр.)

15. Защо човешките усилия за промяна са недостатъчни? (26 стр.)
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16. Възможно ли е да се срамуваме от греха без познание на Христос? (26
стр.)

17. Какво ще се случи с грешника, който не се съпротивлява на любовта на
Христос? (27 стр.)

18. „Чрез видими и невидими влияния нашият Спасител е непрестанно на
работа.” (27 стр.) Какви видими и невидими влияния сте преживели в
живота си?

19. „В живота на Спасителя намираме съвършено изявени принципите на
Божия закон  любовта към Бога и към човека.” (28 стр.) Опишете три
примера от живота и служенето на Исус, които говорят на личната ви
опитност.

20. Каква опасност се крие в осъждането на греховете на другите? (28 стр.)

21. Въз основа на преживяванията на Даниил и Павел какво се случва,
когато светлината от Христос осияе душите ни? (28, 29 стр.)

22. Макар Павел да казва, че е бил „непорочен“, защо твърди, че това
няма да го спаси? (29 стр.)
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23. Днес много се говори за самочувствието като за положителна
характеристика. Според вас какво определение ще бъде дадено на
„самочувствието“, когато се използва следното изречение: „Грехът се
яви пред него в истинската си грозота и отвратителен вид и цялото високомерие на Павел изчезна”? (29 стр.)

24. „Бог не гледа на всички грехове еднакво; в Неговата оценка съществуват степени на вина, както е впрочем и при преценката на хората.”
Какво означава това? (30 стр.)

25. „Когато хората твърдят, че Бог е твърде добър, за да отхвърли грешника, нека погледнат към Голгота.” Какво означава „да погледнат към
Голгота”? (31 стр.)

26. Защо не трябва да чакаме, за да станем по-добри, преди да отидем
при Христос? (31 стр.)

27. По какъв начин отлагането представлява опасност за духовния живот?
(32 стр.)

28. Какво бихте отговорили на човек, който твърди, че Бог е твърде добър,
за да унищожи грешниците? (31, 32 стр.)

29. Какво бихте отговорили на някого, който твърди: „Аз съм също толкова
добър, колкото изповядващите се за християни”? (32 стр.)
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30. Какво

влияние

оказва

на

грешниците

пренебрегването

или

отхвърлянето на благодатта на Христос? (33, 34 стр.)

31. Защо Христос не насилва волята? (34 стр.)

32. Какво се има предвид под „интелектуална религия“? (35 стр.)

33. Кои два аспекта на Божието Слово трябва да бъдат „изучавани с
молитва”? (35 стр.)

а)

б)

34. Как бихте насърчили хората, които може би са изкушавани да се отчаят
заради греховете си? (35, 36 стр.)

35. Какво се има предвид под „дължината на веригата, спусната ни тук долу”? (37 стр.)

36. Ако имате художествени наклонности, изобразете (с картина, скица,
скулптура, фотография, видео) истинското покаяние. (36 стр.)
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37. Ако нямате художествени наклонности, как бихте описали някое
художествено произведение, което представя истинското покаяние?
(36 стр.)

38. Ако сте музикант, изпейте или изпълнете кратката позната песен
„Такъв, какъвто съм“ (№97 в църковната песнарка). Съсредоточете се
върху думите на тази песен. Разгледайте я като молитва на лично
покаяние. (37 стр.)

39. В молитва помолете Господа да докосне сърцето ви с личната нужда
от покаяние. (37 стр.)
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ИЗПОВЕД

1. Според Притчи 28:13 какво трябва да направим, освен просто да
изповядаме греховете си? (38 стр.)

2. Защо грешниците нямат полза от поклонническите пътувания и
самоналожените наказания? (38 стр.)

3. Трябва да изповядваме греховете си на Бога и прегрешенията си един
пред друг. Каква е разликата между „грехове“ и „прегрешения“? (38
стр.)

4. Ако нараним друго човешко същество, защо трябва да поискаме
прошка от него – а също и от Бога? (38 стр.)

5. Има ли причина, поради която ви е трудно да потърсите или да
приемете опрощение? (38 стр.)

6. В молитва помолете Бог за ръководство и сила да го направите. (38
стр.)

7. Според вас как се чувства Бог, когато Неговите чада молят за
опрощение? (38, 39 стр.)
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8. Какво означава, че Исус е бил „изкушен във всичко, както и ние“? (39
стр.)

9. Защо това е важен аспект от живота на Христос? (39 стр.)

10. Кое е първото условие за приемане от Бога? (38, 39 стр.)

11. Коя е единствената причина да нямаме опрощение на миналите
грехове? (39 стр.)

12. Как би трябвало да се извършва изповедта на греховете? (39 стр.)

13. Как не би трябвало да се извършва? (39 стр.)

14. Защо изповедта трябва да е специфична, признавайки конкретни
грехове? (39 стр.)

15. По какви начини – ако изобщо има такива – изповядването на
конкретен грях е свързано с личния ви духовен живот? (39 стр.)

16. Обсъдете примера с греха на Израил и защо трябва да има конкретна
изповед. (40 стр.)

17. Кой е конкретният грях, който Израил трябва да изповяда? (40 стр.)
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18. По какво този конкретен грях на Израил прилича – или се различава –
от греха във вашия живот? (40 стр.)

19. След изповядването на греха кои две допълнителни стъпки трябва да
бъдат предприети? (40, 41 стр.)

а)

б)

20. Според Исая 1:16,17; Йезекиил 33:15; 2 Коринтяни 7:11, кои конкретни
постъпки или поведения би трябвало да се появят в живота ви в
резултат от тези две стъпки? (41 стр.)

21. Защо за грешника е необходимо да се покори на Светия Дух, за да
поправи недостатъците на характера си? (41 стр.)

22. Как грехът на Адам и Ева повлиява на чувството им за отговорност за
техните постъпки? (41, 42 стр.)

23. Какво се има предвид по самооправдание? (42 стр.)

24. Каква е връзката между самооправданието и истинската изповед? (42
стр.)
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25. Какво научаваме за изповедта от примерите, посочени в Писанието:
(42 стр.)
а) Бирникът

б) Павел

26. Ако има някакви изповеди, които може би трябва да направите лично
– пред Бога или пред друг човек – с молитва се постарайте да ги
направите. (43 стр.)
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ПОСВЕЩЕНИЕ

1. Защо в човешкото сърце има място само за Исус? (44 стр.)

2. От личната ви опитност обяснете какво означава да „потърсите Бога с
цялото си сърце”? (44 стр.)

3. Как бихте обобщили с едно-две изречения

описанията, дадени от

Писанията, на естественото ни състояние като грешници? (44 стр.)

4. Защо борбата срещу собственото „аз“ е по-голяма от борбата срещу
Сатана? (44 стр.)

5. Обобщете: (44, 45 стр.)

а) Начина, по който Сатана представя Божието управление

б) Божието управление - такова, каквото е в действителност.

6. Защо Бог не принуждава нашата покорност? (44, 45 стр.)

7. Дайте определение за „идолопоклонство“. (45, 46 стр.)

8. Посочете някои от идолите, които може да ни пречат да отидем при
Бога. (45, 46 стр.)
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9. Каква е връзката между „идолопоклонството“ и „аз“-а? (45, 46 стр.)

10. За какъв вид религия се загатва, че „не струва нищо”? (46 стр.)

11. Как идолопоклонството засяга собствения ви живот? (45, 46 стр.)

12. Вместо да питаме колко малко трябва да дадем на Бога, каква би
трябвало да е нашата цел? (46, 47 стр.)

13. Какъв отговор може да дадем на тези, които смятат, че е прекалено
голяма жертва да предадем всичко на Христос? (47 стр.)

14. От какво се отказваме, когато се отказваме от „всичко”? (47 стр.)

15. Каква е връзката между следното твърдение и личния ви живот: „Бог
не изисква от нас да се откажем от нещо, което е в наш интерес да задържим.” (47 стр.)

16. Откъде можем да разберем от какво трябва да се откажем в живота
си? (48 стр.)

17. Някои вярват, че Бог изпитва удоволствие от човешкото страдание. Как
бихте отговорили на това? (48 стр.)
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18. Според вас как християнинът може да има мир дори при нещастия?
(48 стр.)

19. Какво разбирате под това да упражнявате силата на вашия избор,
силата на волята? (48, 49 стр.)

20. Каква е разликата между желанията за доброто и избора да бъдете
християнин? (48, 49 стр.)

21. Прочетете внимателно и с молитва думите на познатата духовна песен
„Сърцето си на Тебе аз ще дам“ (№104 в църковната песнарка). (48
стр.)

22. Илюстрацията в началото на тази глава представя диалога на Исус с
богатия младеж (Лука 18:18–23). Как това художествено произведение
е свързано с темата за посвещението? (44 стр.)
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ВЯРА И ПРИЕМАНЕ

1. Как разбирате „приемането“ от заглавието на тази глава? (50 стр.)

2. Как е описано естественото състояние на виновния грешник? (50 стр.)

3. Защо, говорейки по човешки, „душевният мир“ е толкова трудно
постижим? (50 стр.)

4. Кой е единственият начин да придобием този мир? (50 стр.)

5. С какво ни насърчават Исая 1:18 и Йезекиил 36:26? (50, 51 стр.)

6. Какви стъпки трябва да предприемем, след като изповядаме греха си?
(51 стр.)

7. Защо трябва да вярваме, че греховете ни са опростени? (51 стр.)

8. Как служенето на Исус отговаря на въпроса за вярата? (51 стр.)

9. Защо паралитикът може да проходи? (52 стр.)

10. По какви конкретни начини можете да приложите опитността на
паралитика към всеки грях, който трябва да победите? (52 стр.)
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11. Защо Божиите обещания са условни, „да се молим според волята на
Бога”? (52, 53 стр.)

12. Какво означава да приемем Божиите обещания? (53 стр.)

13. През следващата седмица изисквайте по едно конкретно Божие
обещание всеки ден. (53 стр.)

14. Как е възможно да устоим пред Божия закон без срам или угризения?
(53 стр.)

15. Как в ежедневието да „се обхождате в Него“ според Колосяни 2:6? (53
стр.)

16. Защо за нас е невъзможно да отидем при Бога, за да докажем сами
себе си? (53, 54 стр.)

17. Защо хиляди хора се провалят в християнската си опитност? (54 стр.)

18. Защо трябва да сте свободни от „съмнението, че Божиите обещания не
се отнасят лично за вас”? (54 стр.)

19. Как каещият се грешник трябва да отговори на усилията на Сатана да
открадне неговата увереност в Божието приемане? (54, 55 стр.)
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20. Лично за вас коя е най-важната поука от притчата за блудния син? (55
стр.)

21. Какво прибавя Йеремия към поуката за любовта на нашия Небесен
Баща, представена в притчата за блудния син? (55 стр.)

22. Как познанието на Божията любов би трябвало да повлияе на начина,
по който се отнасяме към другите? (56 стр.)

23. Какво сравнение ни представя Исая между Божията любов и
човешката любов към дете? (56 стр.)

24. „Ела с цялото си сърце при Исус.” Защо е толкова важно да разберем,
че това трябва да стане „с цяло сърце“? (55)

25. По някакъв начин, по който предпочитате да изразите личната си
реакция на тази глава за вярата и приемането, създайте музикално
произведение, стихотворение или някакъв друг кратък текст или
визуално представяне. (56 стр.)

26. С молитва обмислете конкретни начини, поради които да покажете на
любимите си хора Божието опрощение и приемане. (56 стр.)
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КАК СЕ ПОЗНАВА ХРИСТОВИЯТ ПОСЛЕДОВАТЕЛ

1. Вярно или не: Човек трябва да е в състояние да проследи точните
обстоятелства и време на своето обръщане. (57 стр.)

2. В началото на главата се говори за срещата на Исус с фарисея Никодим
(Йоан 3:1-21). Според вас защо Исус избира да говори за вятъра – един
природен феномен – при обсъждане на темата за ученичеството с
Никодим? (57 стр.)

3. Колко възможности можете да изброите, при които вятърът в
природата може да бъде символ на делото на Светия Дух в живота ни?
(57, 58 стр.)

4. Как може да се разбере, че Божият Дух действа в живота на човек? (58
стр.)

5. Как се чувствате, знаейки, че чрез Светия Си Дух Исус поддържа делото
Си във вас между Него и лично вас? (58 стр.)

6. Как се разкрива характерът? (58, 59 стр.)

7. Кои неща могат да породят само външна праведност на поведението?
(59, 60 стр.)
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а)

б)

в)

г)

8. Кои са вътрешните доказателства, че принадлежим на Христос? (60
стр.)

9. Какво означава да станем „нови създания в Христос”? (59, 60 стр.)

10. Как лично бихте описали всяка от следните характеристики на човек,
който е станал „ново създание в Христос“? (59, 60 стр.)

а) Любов

б) Радост

в) Мир

г) Дълготърпение

д) Благост
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е) Милост

ж) Вярност

з) Кротост

и) Себеобуздание

11. Какво е доказателството за истинското покаяние? (60 стр.)

12. Обмислете с молитва този въпрос: Има ли в живота ми нещо, за което
не съм се покаял истински? (60 стр.)

13. Какво е отношението на истинския християнин към дълга или
жертвата? (59, 60 стр.)

14. Избройте седем резултата в живота на човека, когато любовта е
принцип на действие. (60 стр.)

а)

б)

в)
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г)

д)

е)

ж)

15. Против кои две грешки новите християни трябва да са особено
бдителни? (60, 61 стр.)

а)

б)

16. Според вас как можем да избегнем тези две грешки? (60, 61 стр.)

17. Как служенето се превръща в истинска покорност? (61 стр.)

18. Кой е истинският белег на ученичеството? (61 стр.)

19. Как разбирате следните твърдения: „Ние не спечелваме спасението
чрез послушание. (...) Но послушанието е плодът на вярата”. (61, 62
стр.)
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20. Какво определение бихте дали на „дързост“? (62 стр.)

21. Защо е опасна дързостта? (62 стр.)

22. Какво научаваме от живота на Христос, разкриващо ни значението на
покорността към закона? (62, 63 стр.)

23. При какво условие ще се получава вечният живот? (63 стр.)

24. Обобщете със собствени думи как „Христос издейства за нас път за излизане от това положение”. (63 стр.)

25. По какво се различават вярата и вярването? (64 стр.)

26. Отговорете с молитва на следния въпрос: Как мога да кажа като
псалмиста: „О, как обичам Твоя закон!”. (65 стр.)

27. Колкото повече се приближаваме до Исус, толкова по-недостойни ще
се чувстваме. Вместо да ни обезсърчи, за какво е доказателство това?
(66 стр.)

28. Какво означава Христос да ходатайства за нас? (66 стр.)
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29. По какви конкретни начини можете да започнете да „вярвате попълно“? (66 стр.)

30. Какво следва да ни подтикне да сторим нашето усещане за
собствената ни греховност? (66 стр.)

31. Кои три думи бихте използвали лично вие, за да дефинирате думата
„ученичество“? (66 стр.)

а)

б)

в)

32. Как бихте разпознали истинския последовател на Христос? (66 стр.)

33. В молитва помолете Бог да ви помогне да видите по какви конкретни
начини животът ви може да стане по-посветен на ученичеството. (66
стр.)
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ИЗРАСТВАНЕ В ХРИСТОС

1. По какви начини Планинската проповед (Матей, 5-7 гл.) е свързана със
заглавието на тази глава: „Израстване в Христос“? (67 стр.)

2. Дайте две илюстрации от природата, използвани в Библията, за да
опишат раждането ни като Божии чада. (68 стр.)

а)

б)

3. Каква

илюстрация

на

християнското

израстване

намираме

в

природата? (68 стр.)

4. Какви примери от природата са ви давали лична утеха? (68, 69 стр.)

5. По какъв начин природата илюстрира, че в християнското израстване
не трябва да има грижи или безпокойства? (69 стр.)

6. Как се осигурява постоянно християнско израстване? (69, 70 стр.)

7. До каква степен християнското израстване зависи от личните усилия?
(70 стр.)
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8. Кое трябва да е първото ни дело за деня? (71 стр.)

9. Какво означава това на практика? (71 стр.)

10. Как трябва да „планираме“ всеки ден? (71 стр.)

11. Как разбирате следното твърдение: „Животът в Христос е живот на
спокойствие и мир”? (71 стр.)

12. Кои са трите начина, по които можем да бъдем „преобразявани по Негово подобие”? (72, 73 стр.)

а)

б)

в)

13. Каква ще е опитността на тези, които най-пълно си почиват в Христос?
(72, 73 стр.)

14. Какво се има предвид с твърдението: „Това спокойствие не се състои в
липса на активност.” (72 стр.)
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15. Към какви теми Сатана се стреми да отклони вниманието ни? (72, 73
стр.)

16. Какво означава да „държим очите си постоянно насочени към Христос”? (73 стр.)

17. Кой е единственият начин връзката на любов между Христос и
човечеството да бъде разрушена? (73 стр.)

18. Учениците са с Исус буквално „вкъщи, на масата, в уединената стаичка,
на полето“. Защо не бива да мислим това за предимство пред нашата
лична опитност днес? (73, 74 стр.)

19. Ученикът Йоан по природа не е твърде любящ. Как става такъв? (74
стр.)

20. Какво се случва на Петдесетница, за да помогне и утеши учениците на
Исус – и нас? (74, 75 стр.)

21. Какви уроци можем да научим от опитността на учениците, след като
Исус се връща в небето? (75 стр.)

22. Замислете се: Кои неща в живота ви отвличат най-много от Исус? (75
стр.)

36

23. Кое е особено насърчително в молитвата на Исус от Йоан 17:20? (76
стр.)
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ЖИВОТ И СЛУЖБА

1. Каква сцена би могла да представи важността на делото на
християните в днешната култура? (77 стр.)

2. Какви поуки можем да научим от служенето на ангелите? (77 стр.)

3. „Христовият Дух в сърцето е като извор в пустиня.” На ежедневен език
как този Христов дух се проявява в живота на християнина? (77 стр.)

4. Как ще се проявява в действията ни любовта на Христос? (77, 78 стр.)

5. Коя е „великата и единствена цел“ в живота на Христос на земята? (78
стр.)

6. По какви конкретни начини може да направите това „великата и единствена цел“ на собствения си живот? (78, 79 стр.)

7. Какво ще се вижда като резултат от благодатта на Христос в живота ни?
(79, 80 стр.)

8. Как усилието да благословим другите ще повлияе на собствения ни
живот? (80 стр.)
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9. Защо Бог не позволява на ангелите да проповядват евангелието? (80
стр.)

10. Посочете някои от ползите в работата ни за другите. (80, 81 стр.)

11. „Силата идва чрез упражняване.” Как този принцип за физическата
сила се проявява и в духовната? (81 стр.)

12. Кой е единственият начин, по който можем да израстваме в
благодатта? (80, 81 стр.)

13. Какво можем да научим от ранните години на Исус като дърводелец?
(82 стр.)

14. По какви конкретни начини можем „да ходим и да работим с Исус” в
ежедневния си живот? (82 стр.)

15. Кой важен урок е загатнат относно употребата на талантите в притчата
от Матей 25:14-30? (82, 83 стр.)

16. Ако имате някакъв талант – дори такъв, който не считате за много
важен – и никога не сте го използвали, за да служите на някого другиго,
с молитва потърсете начин да го направите. (83 стр.)
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17. По какви начини тази глава представя по-панорамен поглед към
идеята за делото, отколкото се разбира от днешната култура?

18. Припомнете си или препрочетете думите на познатата песен „О,
работи прилежно“ (№238 от църковната песнарка). Какво се разбира
под фразата „нощни тъмнини“? Какво чувство предизвикват във вас
думите на тази песен? (83 стр.)

19. Помислете върху следния въпрос: Кога чувствате, че живеете живота
си в пълнота? (83 стр.)

20. Отделете си един час следващата седмица, през който съзнателно да
служите на другите. Обмислете с молитва начини, по които може да
правите това и през идните седмици. (83 стр.)
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ПОЗНАНИЕ ЗА БОГА

1. В началото на главата се описва прекрасната природа. По какви
конкретни начини сте видели доказателства, че Бог „обича красивото“?
(84 стр.)

2. „Нито една сълза не се пролива, без Бог да я забележи.” Как ви кара да
се чувствате това твърдение? (85 стр.)

3. Защо природата е един от най-ефективните начини, по които ни учи
Спасителят? (85 стр.)

4. По кои четири начина Бог ни говори днес? (85-87 стр.)

а)

б)

в)

г)

5. Направете списък с някои от най-важните уроци, които можем да
научим от природата. (85-87 стр.)
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6. Защо християнинът има предимство пред невярващия поет или
естествоизпитател, когато изучава природата? (84-86 стр.)

7. Защо

понякога

Библията

се

пренебрегва

като

източник

на

интелектуално проникновение? (88 стр.)

8. По какви начини е насърчително, че библейските герои са били „със
същото естество като нас“ (Яков 5:17)? (86-87 стр.)

9. Какви други уроци трябва да научим от изучаването на библейските
герои? (87, 88 стр.)

10. Как сам Исус обяснява смисъла на думите „да се яде плътта и да се пие
кръвта”? (87 стр.)

11. Каква ще бъде науката и песента на изкупените през вековете? (87-88
стр.)

12. Обяснете със собствени думи смисъла на „спасителния план“. (88 стр.)

13. Исус е описан като наш „Изкупител и Застъпник“. Как разбирате тези
две понятия? (88 стр.)

а) Изкупител:
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б) Застъпник:

14. Какво ще бъде положителното предимство от изучаването на тази
тема още сега? (89)

15. Колкото повече мислим за Христос, как това ще повлияе на
ежедневния ни живот? (88 стр.)

16. Какъв ще е положителният резултат от нашето изучаване и
размишление върху Писанието? (88- 90 стр.)

17. Какви методи за изучаване на Писанието са ни предложени? (89, 90
стр.)

18. Какво би трябвало да предшества изучаването на Библията? Защо? (90
стр.)

19. Каква свръхестествена помощ ни е обещана в нашето изучаване на
Библията? (90 стр.)

20. Кой е единственият ефективен учител на божествената истина? (90
стр.)

21. Каква е разликата във функциите на Исус и Светия Дух? (90 стр.)
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22. Как познаването на Бога влияе върху начина ни на живот? (90 стр.)

23. Като обобщение, как „познаването на Бога“ включва повече от
обикновено информативно познание? (90 стр.)
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ПРИВИЛЕГИЯТА НА МОЛИТВАТА

1. Преговорете кои са четирите начина, чрез които ни говори Бог. (91 стр.)

а)

б)

в)

г)

2. Щом общуването с Бога е двупосочно, какъв е нашият дял? (91 стр.)

3. „Молитвата е разкриване на сърцето пред Бога като пред Приятел.”
Какво означава това твърдение лично за вас? (91 стр.)

4. Кои цели са предложени за молитвата? (91, 92 стр.)

5. Посочете няколко причини, поради които Исус се моли често, докато е
на земята. (92 стр.)

6. Какво се случва с тези, които пренебрегват молитвата? (92, 93 стр.)
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7. Молитвата е „ключът в ръцете на вярата”. Ако наистина е така,
помислете какво отключва този ключ в ежедневния живот. (93 стр.)

8. Кои са четирите условия, за да се отговори на молитвата? (93-96 стр.)

а)

б)

в)

г)

9. Писанието казва, че чрез молитвата ще ни се даде „всичко“ (Римляни
8:32). Какво се има предвид под „всичко“? (93 стр.)

10. За побеждаването на кои слабости или изкушения се нуждаете от
Божията помощ?

11. Как Бог понякога отговаря на нашите молитви, ако молим за нещо,
което няма да бъде благословение? (95 стр.)

12. Какво определение е дадено на дързостта във връзка с молитвата? (95
стр.)
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13. Само при

какви обстоятелства можем да очакваме милост и

благословение от Бога, когато се молим? (95, 96 стр.)

14. Според вас какво има предвид Библията, когато казва, че трябва да
бъдем „в молитва постоянни“ (Римляни 12:12)? (96 стр.)

15. Кой вид молитва е „животът на душата“? (97 стр.)

16. Каква е разликата между публична молитва и молитва насаме? (97
стр.)

17. Как Енох ходи по Бога? (97, 98 стр.) Какво бихме могли да направим, за
да ходим и ние по Бога?

18. Проучете идеята да си отделите скришно място, където да ходите
редовно, за да се молите на Бога. (97 стр.)

19. Как бихме могли да живеем така, сякаш сме в небесната атмосфера?
(98 стр.)

20. Ако се държим близо до Бога, какво ще се случи, когато ни сполетят
неочаквани изпитания? (98, 99 стр.)

21. Кои са различните неща, които Бог ни кани да Му представим в
молитва? (99 стр.)
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22. Колко близка е връзката между Бога и всяка една душа? (99 стр.)

23. Какво би могло да ни отклони от темата и инициативата за молитва?
(100 стр.)

24. „Животът ни трябва да бъде като Христовия между „планината на
молитвата” и множествата на улицата.” Какво ви загатва това за
собствения ви живот? (100 стр.)

25. Когато пренебрегваме контактите си с другите в християнско общение,
как това повлиява на християнската ни опитност? (100 стр.)

26. Когато се свързваме в християнско общение, как се повлиява
християнската ни опитност? (100, 101 стр.)

27. Какво би се случило в нашата християнска опитност, ако повече
мислехме и говорехме за Христос? (101 стр.)

28. Освен искането и получаването, какво друго трябва да включва вашата
молитва? (102 стр.)

29. В какъв дух трябва да работим за Божия слава? (102, 103 стр.)
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30. Каква би следвало да е темата за нашата най-радостна емоция? (103
стр.)

31. Започнете да си водите молитвен дневник и да описвате нещата, за
които се молите, и дадените от Бога отговори.

32. Потърсете думата „молитва“ в речника. По какъв начин нейното
определение се различава от посоченото в тази глава?

33. Помислете как да се разберете с някого да бъдете молитвени
партньори, за да споделяте един с друг молитвените си преживявания.
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КАКВО ДА ПРАВИМ СЪС СЪМНЕНИЕТО

1. Кой проблем особено притеснява тези, които са прохождащи в
християнския живот? (104 стр.)

2. Кои три факта за Бога са установени чрез свидетелства, които апелират
към разума? (104 стр.)

а)

б)

в)

3. Според вас защо Бог не е премахнал възможността за съмнение? (104
стр.)

4. „Нашата вяра трябва да има своите основания, тя не се гради върху
външни прояви на религиозност.” Според вашите разбирания каква е
разликата между основания и външни прояви? (104 стр.)

5. Кои са някои от тайните на Писанието, посочени като такива, „които
никога не могат да бъдат напълно разбрани”? (104-106 стр.)

а)
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б)

в)

г)

6. Колко от Божиите намерения и цели можем да разберем? (106, 107
стр.)

7. Вместо да се съмняваме, към какво би трябвало да ни подтикне
„величието и грандиозността“ на Библията? (106 стр.)

8. Как бихте описали от личен опит „грандиозността“ на Библията? (106
стр.)

9. Обяснете как библейската истина се адаптира към всички човешки
съсловия. (106, 107 стр.)

10. Как би трябвало да реагира вярващият на факта, че в Библията има
тайни, които не могат да бъдат разбрани? (10 стр.)

11. Как скептиците и невярващите реагират на факта, че не могат да
разберат всичко в Библията? (107 стр.)
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12. Как гордостта може да създаде проблеми дори за читателите на
Писанието, които вярват в неговата боговдъхновеност? (107, 108 стр.)

13. Как би могъл някой да разбере, че гордостта отслабва разбирането му
на Писанието? (108 стр.)

14. Защо съществуват популярни теории и доктрини, които би трябвало да
идват от Библията, но не произлизат от нея? (108, 109 стр.)

15. Защо сътворените същества никога няма да имат пълно разбиране за
Бога и за Неговите дела? (108 стр.)

16. Единствено как можем да разберем Божието Слово? (109 стр.)

17. „Бог

желае

човекът

да

упражнява

своите

способности

за

разсъждаване, а точно изучаването на Библията ще засили и възвиси
ума така, както нищо друго.” Как разбирате, че това твърдение е
вярно? (109 стр.)

18. „Трябва да се пазим да не боготворим разума.” Как бихте обяснили
това твърдение? (109, 110 стр.)

19. Как действията на хората могат да ни накарат да се усъмним в Бога?
(110 стр.)
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20. Как е възможно да четем Библията по начин, нанасящ истинска вреда?
(110 стр.)

21. В повечето случаи каква е истинската причина за съмнението и
скептицизма? (110, 111 стр.)

22. Само по кой начин можем да достигнем до истината при изучаването
на Библията? (111 стр.)

23. По какъв начин можем да получим по-голяма светлина и разбиране?
(111 стр.)

24. Какво е мястото на опитността в изграждането на нашето доверие в
Божието Слово? (111 стр.)

25. Как нашата лична опитност изражда доверието ни в Божието Слово?
(111 стр.)

26. Какво се има предвид по „израстване в благодатта”? (112 стр.)

27. Какъв ще е резултатът от израстването в благодатта, когато човек се
стреми да разбере Писанието? (112 стр.)

28. Само кога можем да бъде уверени, че ще имаме отговорите на всичко,
което ни озадачава? (112 стр.)
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29. В молитва помолете за Божието водителство, стараейки се да
победите съмнението и да разберете по-пълно Неговото Слово.

30. Уговорете се с приятел и близък човек да организирате група за
изучаване на Библията, която да ви помогне за по-голямо разбиране на
Писанието.
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РАДОСТ В ГОСПОДА

1. „Радостта“ е някак старомодна дума, която като че ли рядко се чува в
ежедневните разговори. Какво определение бихте дали на „радостта“
според описаното в тази глава? (113 стр.)

2. За какви начини се сещате, чрез които се изразява радост в Господа?

3. „В лицето на всяко от Своите чада Исус изпраща на света по едно
писмо.” Какво означава това? (113 стр.)

4. Ако животът ви е бил „едно писмо“ до света, как бихте описали вестта
на това писмо? (113 стр.)

5. Насърчени сме да бъдем „факлоносци“. Как това сработва в контекста
на ежедневието? (113, 114 стр.)

6. Само в един абзац на няколко пъти се описва, че Сатана „изпитва
удоволствие“ и му „става приятно“, когато вижда как се държи някой
християнин. Кои от тези постъпки – ако има такива – са характеристики
на собствения ви живот? (114 стр.)

7. Каква фалшива идея за религиозния живот се опитва да представи
Сатана? (114 стр.)
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8. Как бихте обобщили съня на Елън Уайт за градината с тръни и цветя?
(115 стр.)

9. По какъв начин Божиите обещания са като цветя? (115, 116 стр.)

10. Представете резултатите от припомнянето на щастливите минали
преживявания, както и на тези, които са били разочароващи. (116, 117
стр.)

11. По какви конкретни начини бихте могли да се научите да
размишлявате повече за цветята, отколкото за тръните в живота си?
(117, 118 стр.)

12. Кои от описаните „радостни и светли моменти“ са най-насърчителни
за вас лично? (115 стр.)

13. По какви начини оплакванията на едно дете приличат на нашите
оплаквания като деца на Небесния ни Баща? (116 стр.)

14. Каква двойна вреда се нанася, когато говорим за съмненията? (117,
118 стр.)

15. Как бихте обяснили със свои думи идеята, че „никой от нас не живее
за себе си“ (Римляни 14:7)? (118 стр.)
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16. Как бихме могли несъзнателно да повлияем на другите за добро или
за зло? (118, 119 стр.)

17. Обмислете с молитва следния въпрос: Как несъзнателно влияем на
другите?

18. Опишете живота и характера на Христос. (119 стр.)

19. Какви четири качества носи със Себе Си Христос навсякъде, където
отива? (119 стр.)

а)

б)

в)

г)

20. Обобщете как би трябвало да подражаваме на Христос. (119, 120 стр.)

21. Кое ще направи невъзможно за нас да обичаме другите? (119 стр.)

22. Как бихме могли да се научим да обичаме другите, които са били
нелюбезни или несправедливи спрямо нас? (119, 120 стр.)
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23. Според вас какво се има предвид под „несъществуващи трудности”?
(120 стр.)

24. По какви практични начини мога да бъда по-малко „объркан от
множеството грижи”? (121 стр.)

25. Откъде произтича чувството за малоценност? (121, 122 стр.)

26. Какви две предложения са ни дадени за справяне с трудностите в
работата? (121 стр.)

27. В Планинската проповед на Исус кои уроци на доверие в Бога се
научават от Него? (121, 122 стр.)

28. Какви уроци от цветята предава Христос в същата проповед? (122, 123
стр.)

29. Кои са характеристиките на щастието, търсено от егоистични подбуди?
(123 стр.)

30. Как служенето на Бога контрастира с тях? (123, 124 стр.)

31. Кои са „паметните стълбове“, които сме подканвани да помним? (124
стр.)
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32. Направете списък с положителните ви черти. В молитва изразете
благодарността си за тези дарби от Бога. (124, 125 стр.)

33. Какво уверение имаме относно изпитанията? (124 стр.)

34. Припомнете си история или книга за някого, преодолял нещастията.
Как преживяванията на този човек отразяват посочените в главата
принципи?

35. Преговорете блажените награди на небето. (124, 125 стр.)

36. Според вас защо Елън Уайт е била подтикната да приключи тази глава
– и цялата книга – с акцент върху небето? (125 стр.)

37. Припомнете си или прочетете думите на познатата духовна песен
„Дом Бащин е небето нам“ (№124 в църковната песнарка). Какви
насърчителни мисли ви предлага тази духовна песен?

38. Прегледайте отговорите си на изучаването на тази глава. Кой въпрос –
или въпроси – като че ли се отнасят най-много до личния ви живот? В
молитва поискайте Божието водителство и сила, стараейки се да
отгворите на тези въпроси.
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