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Да намериш мир чрез Библията
Библията е забележителна книга. Тя е най-продаваната книга в света. Писана е в
продължение на 1500 години от над 40 различни автори. Съставена е от 66 книги.
Нейната автентичност като Божие слово може да бъде потвърдена по три различни
начина:
Археологически: Има много археологически открития, които потвърждават
Библията. Например през 1947 г. едно овчарче намира автентични пергаментови
свитъци на ЦЕЛИЯ СТАР ЗАВЕТ ( с изключение на книгата Естир) в стари пръстени
гърнета в една пещера в Средния Изток. Те са наречени Свитъците от Мъртво море.
През 1990 г. археолози откриват гробницата на Каяфа, първосвещеника, който обрича
Исус на кръстна смърт. Вавилон, древният град, за който Библията често говори в
Стария Завет, е разкопан преди години в Ирак. Фактически част от оригиналната челна
порта на града сега е в Ориенталския музей в Чикаго.
Пророчески: Досега всяко предсказание, направено някога от Библията, се е
сбъдвало. Данаил, гл.2, точно проследява кои народи ще владеят света да идването на
Христос и историята потвърждава властта на тези народи.
Злато
Сребро
Мед
Желязо

Вавилон
Мидо-Персия
Гърция
Рим

605ВС – 539ВС
539ВС – 331ВС
331ВС – 168ВС
168ВС – 476ВС

Цар Навуходоносор
Цар Дарий атакува по време на пир
Александър Велики
Властва в дните на Исус на земята

Чрез преобразяване: Самата Библия заявява над 3000 пъти, че е вдъхновена от
Бога. И може би най-голямото доказателство е начинът, по който Библията променя
животи.
1.

Каква е целта на цялото писание? Йоан 5:39, Йоан 15:15, Изход 33:11, Яков
2:23, Еремия 9:23, Филипяни 3:10

След като се запознаем с Библията, научаваме, че има принципи, които трябва да
следваме при изучаването на Божието слово. Ето ги и тях:
2.

Моли се за мъдрост. Йоан 16:13; 1. Кор. 2:14

Бележка: „Духовните неща духовно се изпитват”. Без Святия Дух, който да ни
води, ние сме неспособни да разберем значението на Писанията, както при опит да
разбираме чужд език без преводач. Моли се и искай Святият Дух да ти даде разбиране
и ще откриеш богато значение, далеч отвъд твоите очаквания.

3.

Сравнявай свързани Библейски пасажи. Лука 24:25-27

Бележка: Исус ни е дал пример за преподаване на библейски урок, когато е
обяснил на учениците си „писаното за Него във всичките писания”. Като пъзел ние
трябва да намерим мястото на всяко парченце, за да видим цялата картина.
Необходимо е да прочетем всичко, което Библията има да каже по даден предмет, а
не само няколко стиха тук и там.
4.

Отворен ум и желание за послушание. Еремия 29:13

Бележка: Бог няма да разкрие Себе си на онези, които четат Библията, за да
докажат своите твърдения или просто от любопитство. Ще го намерим, ако Го
ревностно търсим, желаейки да узнаем Неговата воля.
Колко от нас имат истински смисъл в живота? От момента, в който се
родим, ние никога не сме удовлетворени. Във всеки от нас има копнеж за нещо
повече...
„Има празнина във всеки един от нас, която само Бог може да запълни чрез своя
Син Исус Христос.” Блез Паскал
„Бог ни е направил, както човек изобретява машина. Колата е направена да
работи с бензин и няма да се движи, ако се използва друго гориво. Бог е направил
човека да живее с Него. Той, Бог, е горивото на нашата духовност, което да ни
изпълва. Няма никой друг и нищо друго. Бог не може да даде щастие и мир отделени от
Него.” К. С. Луис, Обикновено християнство
Ние всички сме родени с празнота в сърцата си. Опитваме се да тази пустота
на живота с много и различни неща; пари, взаимоотношения, власт, алкохол,
материализъм. Но откриваме, че тези неща не ни задоволяват. Това е все едно да се
опиташ да вкараш квадрат в кръгъл отвор. Никога няма да си паснат. Единственото
нещо, което наистина може да изпълни празнотата ни, е Бог. Нищо друго!
5.

Какво ни е обещал Исус, когато дойдем при него? Матей 11:28-30

6.

Какво иска да ни даде Исус? Йоан 14:27

7.

Какво иска Исус от нас? Филипяни 4:6-7

8.

Как Исус ни дава Своя мир? Колосяни 1:20

Защо Исус е толкова важен? Йоан 3:16-18; 6:40; Йоан 11:25,26; 20:31

9.

Заключение: Изкуплението не е нещо , което се получава. Изкуплението е
личност! И когато го срещнеш, нищо няма да се промени... САМО ЦЕЛИЯТ ТИ
ЖИВОТ!!

Отговори към урок №1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Целта на цялото Писание е да опознаем Бога като приятел.
Моли се и изисквай Святия Дух като водач, преди да четеш Библията.
Прочети всичко, което Библията има да каже по дадена тема.
Имай искрено и отворено сърце.
Покой.
Своя мир.
Да се молим и да Му кажем за своите притеснения.
Чрез Своята смърт на кръста.
Спасението идва само чрез Исус Христос.

