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пастор Венцислав Панайотов 

Увод: 

1. В предишните уроци разгледахме примера на Авраам. С какво Авраам бихте 

запомнили живота на Авраам? 

2. Каква метафора бихте използвали за да обясните християнското призвание? 

 

Неделя: "Измежду всички племена…" 

1. Какво е усещането, когато бъдеш избран за дадена работа и натоварен с отговорност? 

2. Защо Бог избира точно еврейския народ?  

3. Прочетете Второзаконие 7:6. Какво се крие зад този избор?  

 

Понеделник: Сделка със земя (Битие 35:12) 

1. Може ли заветът между Бог и човека да бъде разглеждан като сделка? 

Аргументирайте своя отговор. 

2. Как бихте коментирали текстовете във Второзаконие 28:1,15? 

3. Какви са били задълженията на древния Израил в заветната им връзка с Бога? 

4. Има ли условия в процеса на спасението? Може ли спасението да бъде разглеждано 

като сделка? 

 

Вторник: Израил и заветът 

1. Прочетете Еремия 11:8. Защо се стигна до там? 

2. Може ли заветната връзка да бъде сравнявана с брачната връзка? Кое е общото 

между тях? 

3. Колко важна е днес за нас личната връзка на всеки един човек с Бога? 

4. Как можем да стимулираме личната си връзка с Бога? Споделете личен опит. 

 

Сряда: Остатъкът 

1. Как бихте описали концепцията за остатъка в Библията? Каква е нейната основна 

идея? Какво ни разкрива тя за Бога? 

2. Как се справяме с несъвършенствата в църквата? Пречат ли ни те по пътя към Бога? 

3. Прочетете и коментирайте текста в Йоан 10:27,28. Какво научаваме за отношенията 

ни с Бога от този текст? 

 

Четвъртък: Духовният Израил 

1. Как бихте описали християнската надежда? От къде произтича тя? 

2. Имате ли опит с библейските обещания? За кои конкретни обещания сте се хващали 

във времена на затруднения? 

3. В какъв смисъл можем да кажем, че сме "наследници на обещанията"? 

 

Заключение:  

 И днес връзката ни с Бога се гради върху завета, който той е сключил с всеки един от 

 нас и с църквата. 



  


