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Какво представлява основната концепция? 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

навсякъде по време на земното Му служение, да отидат по целия свят и да 

създават ученици от всички народи, Той им заръчва да научат тези нови ученици 

на всичко, на което Той е научил самите тях ( Матея 28:18-20). 

 По-късно апостол Павел заръчва същото на Тимотей: „И каквото си чул от 

мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни да 

научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

 От 1951 година насам нашият екип е съветвал и общувал с десетки хиляди 

студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

 

▪ Много от членовете на Църквата (включително хора от църкви, които 

почитат нашия Господ и се поучават в Неговото Слово), не са сигурни, че са 

спасени. 

▪ Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

▪ Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

 

В стремежа си да посрещне тези три основни нужди и да обучава Христови 

последователи „Агапе България“ издаде серия от книжки под заглавието „Как да 

…„ или „Основни концепции“. В тях се разглеждат много от основните истини, 

проповядвани от Исус и учениците Му.  

„Основната концепция“ е идея или истина, която може да бъде предавана от 

един човек на друг и след това на трети, от едно духовно поколение на друго, без 

да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

на печатни материали, филми, видеокасети и аудиокасети на всички най-

говорими езици в света. Така Бог може да ги употребява, за да променя живота на 

десетки милиони хора.  

За да усвоите тези концепции, внимателно прочетете всяка от тях поне шест 

пъти1. Така  ще се подготвите да ги предавате на други, „които ще са способни да 

научат и други“. Усвоявайки тези основни материали и учейки и други да правят 

същото, вие ще спомогнете за достигането на благата вест за Христос до милиони 

хора. По този начин ще можете да допринесете значително за изпълнението на 

великото поръчение в нашето поколение. 

  

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Милиони не са сигурни 
 

Известен бизнесмен, водач в църквата си, седеше срещу мен в офиса ми. По всички 

човешки стандарти този човек беше преуспял. В процеса на разговора започна да 

става ясно, че въпреки дейното си участие в ръководството на църквата, той не 

беше сигурен какво ще стане с него през вечността и отчаяно търсеше увереност в 

спасението си . 

 Съпругата на един евангелизатор ми каза: „През изминалите 30 години със 

съпруга ми сме спечелили хиляди хора за Христос, но винаги ми е липсвала 

увереност, че съм спасена. Трябва да знам със сигурност дали съм спасена! 

Отчаяно се нуждая от помощта Ви!“  

 Един студент, който току-що бе приел Христос, се изправи с объркано и 

тревожно изражение на лицето и каза: „Не чувствам никаква разлика в себе си. Не 

мисля, че Бог е чул молитвата ми. Как да съм сигурен, че Христос е влязъл в 

живота ми?“ 

 Навярно и вие не сте уверени във връзката си с Бога. 

 По време на дългогодишния си опит като съветник съм разговарял с 

хиляди студенти и миряни и съм стигнал до убеждението, че милиони хора, които 

ходят на църква са приели Христос, мнозина от тях- дори неколкократно, но не са 

сигурни, че са спасени. Всъщност изследванията сочат, че 50% от членовете на 

църквите в САЩ не са сигурни, че Христос е в живота им. Те са добри хора. Често 

това са хора, които от години вярно служат в църквите си. И въпреки това не са 

уверени, че Христос присъства в живота им, нито са сигурни, че ако умрат днес, ще 

отидат при Господ на небето. 

 Защо тази съкрушителна несигурност измъчва толкова много искрено 

вярващи хора? Убеден съм, че тяхната неувереност се дължи или на неразбиране, 

или на незнание по въпроса кой е Бог. Това включва разбиране на божествеността 

на Христос, на значението на смъртта и възкресението на нашия Господ и как 

човек приема Исус Христос като свой Спасител и Господ. 

 Позволете ми да ви задам следния личен и много важен въпрос: Какво ще 

кажете за себе си? Абсолютно сигурни ли сте, без дори и сянка на съмнение, че ако 

умрете днес, ще отидете в небето? 

 На следващите страници искам да споделя с вас една вест, която носи 

голяма надежда. Това е вест, за която целият свят жадува и от която според мен 

църквата се нуждае отчаяно. 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Хората жадуват за Христос 
 

Навсякъде по света виждам как хората жадуват за Христос. Нека посоча няколко 

примера. 

 Една приятелка ме помоли да се срещна с брат й. Тя бе загрижена, че той не 

е християнин. Този човек беше една от водещите финансови и политически 

фигури в страната ни. 

 Уговорихме си среща. След като се запознахме, заговорихме за състоянието 

на света и за нуждата от възраждане на моралните и духовни ценности. Бяхме 

единодушни по тези въпроси. Казах му, че Бог му е предоставил уникалната 

възможност да заема ръководен пост и че той би могъл да допринесе много за 

промяната на света към добро. Но първо трябва да позволи на Бога да промени 

самия него. 

 Показах му книжката „Четирите духовни принципа“ и го помолих да я 

прочетем заедно. След като я прочетохме, този известен и влиятелен човек 

смирено изрази желание да приеме Христос. Помолихме се заедно. Когато 

свършихме, той вдигна глава и каза: „Искам да знаете, че бях искрен. А сега ми 

кажете какво трябва да правя.“ 

 В Корея около 10 000 студенти, миряни и пастори, участващи в учебна 

конференция на Кемпъс Крусейд фор Крайст, разговаряха с над 42 000 души за 

това как човек може да стане християнин. Над 16 000 души се молиха с тях и 

приеха Христос. Други 3 800 изявиха желание да бъдат изпълнени със Светия Дух. 

 В един от дните на обучение в Хаити над 1000 души приеха Христос, когато 

около 500 пастори и християнски ръководители излязоха да благовестват с 

помощта на книжката „Четирите духовни принципа“. През последните няколко 

години Вонет и аз посетихме Русия няколко пъти. Това, което видяхме и чухме, 

може да се нарече чудо. Духовният глад на руснаците и тяхната готовност  да 

приемат благата вест са далеч по-големи, отколкото си ги представяхме. 

Християните  разпространяват евангелието навсякъде, където това е възможно, и 

резултатите са поразителни.  

 Неотдавна2 Вонет говори на едно женско събиране – първо по рода си, 

проведено на Международния ден на жената в бившия СССР. Над 300 жени 

препълваха стогодишната протестантска църква, за да чуят словото й. В 

продължение на един час тя споделяше Словото, а след това два и половина часа 

отговаряше на задавани въпроси. Това бе поредно потвърждение за големия 

духовен глад там. 

 През изминалите няколко месеца десетки хиляди души приеха Христос, 

след като гледаха филма „Исус“. Днес повече от 425 милиона души3 са гледали 

филма, а десетки милиони от тях са изразили желание да последват Христос като 

Спасител и Господ. 

 
2 Имайте впредвид началото на 90-те години. 
3 Към декември 2005 г. са 5 430 510 души. – бел. ред. 
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  Хората в Сибир са така благоразположени към благата вест, че християните 

трябва да прожектират филма „Исус“ денонощно и то без прекъсване – дори 

посред зимата!  

 Подобна евангелизационна програма е нещо нечувано в САЩ! На всеки два 

часа филмът „Исус“ се прожектира при препълнена зала – дори от 12 часа в 

полунощ, от 2 и от 4 часа сутринта. Хората от бившия СССР, които са гладували за 

Бога повече от 70 години, са готови да понасят несгодите – дори мразовитите 

сибирски нощи, за да научат нещо за нашия чудесен Спасител. 

 Един човек в Румъния описва с каква готовност румънците приемат 

благата вест. „Народът ни… е гладен. Много гладен! Всички, с които се срещаме – 

младежи, студенти – са на върха на щастието, когато им дадем християнски 

книги!“ Един румънски пастор разказва: „На всяко събрание идват 5 000 - 6 000 

души, а имаме само 1 500 места. По- голямата част от хората стоят прави по три 

часа в неделя сутрин, два часа в неделя вечер и два часа в петък вечер. Улицата и 

коридорът са пълни с тълпи от хора. Дори в дъжд, сняг или в летните жеги те са 

там. Сърцето ми се стопля, когато идвам към църквата и виждам стичащите се от 

всички посоки хора. Просто славя Бога за това!“ 

 Мисионерите, които живеят в Западна Европа и разпространяват Библии 

сред източноевропейците, пътувайки из тези страни, също разказват за големия 

глад за Божието Слово. Докато раздават християнска литература на българите, 

поляците, чехите, руснаците и румънците, които срещат по кораби, автобуси и 

влакове, те стават свидетели как много хора жадно протягат ръце към Библиите, 

за да бъдат задоволени дълбоките им духовни нужди. 

 Дори моряците на кубински, етиопски и китайски кораби желаят да утолят 

духовната си жажда. Един мисионер разказва как, когато му разрешат да се качи 

на китайски кораб, заварва много моряци, желаещи да получат Библии. На един 

кораб неговата пълна с Библии и Нови Завети чанта била разграбена за секунди. 

 Тези примери разкриват само малка част от милионите жадуващи за Бога 

хора по света.  

 Смятам, че милиони хора нямат увереност във връзката си с Бога само 

защото им липсва информация. Трябва да им помогнем да разберат, че 

християнството не е просто житейска философия, нито система от етични 

правила или критерии за поведение. Християнството е лична връзка с живия 

Всемогъщ Създател Бог чрез вяра в Единородния Му Син, нашия Господ Исус 

Христос.  

 Извадим ли Буда от будизма, Мохамед от исляма и основателите на другите 

религии от техните религии, съвсем малко нещата ще се променят. Но извадим ли 

Исус Христос от християнството, нищо не ще остане от него освен външната 

форма на фасадата. Християнството е личната връзка с живия Христос! 

 Но как можем да добием увереност във връзката си с Христос? Задавам още 

веднъж този най-важен въпрос: „Ако точно в този момент умрете, знаете ли къде 

ще прекарате вечността?“ 
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 Навярно сте приели Христос съвсем наскоро и още не сте сигурни дали 

изобщо нещо се е случило – не сте сигурни, че сте спасени, нямате увереност във 

връзката си с Бога.  

 Искам да споделя с вас няколко жизненоважни принципа, които могат да ви 

дадат тази увереност. 

 

Три аспекта на посвещението 
 

Ние ставаме християни, когато чрез вяра приемем Господ Исус Христос – дара на 

Божията любов и прошка (Йоан 1:12; Ефесяни 2:8-9). Така се посвещаваме на една 

личност – личността на Господ Исус Христос, като посвещаването включва три 

аспекта. Посвещаваме Му разума, чувствата и волята си. Нека разгледаме 

поотделно всеки един от тези елементи на християнското посвещаване. 

 

 
 

1. Посвещаване на разума 

Християнството се основава на неоспорими библейски и исторически факти. За да 

сме сигурни, че сме християни, трябва да разберем, че християнството не е „сляп 

скок на вяра“. Истините на християнската вяра са документирани в продължение 

на векове от исторически факти, анализи и проучвания. Много учени са 

посвещавали живота си на изследване раждането, живота, учението, чудесата, 

смъртта, възкресението и влиянието на Исус от Назарет. В резултат на това днес 

ние разполагаме с изобилие от исторически доказателства, които потвърждават 

всяко от гореспоменатите. 

 Доказателствата включват писания на съвременници на Исус, чийто живот 

е бил завинаги променен от близкото им приятелство с Него. Дори и враговете на 

Христос потвърждават възкресението Му, като се наговарят да платят на 

свидетели, за да измислят история, с която да обяснят защо гробът на Исус е 

празен.  

 От тези и много други убедителни доказателства ние знаем, че Исус 

действително е живял на земята, умрял е и е възкръснал. 

 През последните години от живота си немският драматург Йохан Волфганг 

фон Гьоте пише: „Ако някога Бог е слизал на земята, то е било в личността на 

Христос“4 Руският романист и философ Фьодор Достоевски казва: „Дори тези, 

 
4 Йохан Волфганг фон Гьоте, „Разговори с Екерман“; Сан Франциско, North Point Press, 1984.  
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които отричат и нападат християнството, дълбоко в себе си продължават да 

следват християнския идеал, защото досега нито остротата на ума им, нито 

пламенността на сърцата им са могли да сътворят по- възвишен идеал за човека и 

добродетелта от този , който е даден от Христос в далечното минало. Всеки 

подобен опит е завършвал безславно“5 Д-р Чарлз Малик от Ливан, бивш 

президент на Общото събрание на ООН, казва: „Наистина не знам какво би 

останало от цивилизацията и историята , ако натрупаното пряко и косвено 

влияние на Христос бъде изтръгнато от литературата, изкуството ежедневието, 

морала и творческия потенциал на човешкия интелект и дух.“ По време на 

изгнанието си известният френски пълководец Наполеон Бонапарт казва: 

„Познавам хората и ви казвам, че Исус Христос не е обикновен човек. Не е 

възможно сравнение между Него, и който и да е друг човек на света. Александър, 

Цезар, Карл Велики и аз основахме империи. Но на какво се крепеше творението 

на нашия гений? На сила. Исус Христос основа своята империя на любовта и в този 

час милиони хора биха умрели за Него6“. Томас Джеферсън, третият президент на 

САЩ и главен съставител на Декларацията на независимостта, казва: „От всички 

древни и съвременни морални системи, които съм изследвал, не намирам друга 

толкова чиста, колкото Исусовата7“. 

 По-важно от това, което другите казват за Исус Христос, е това, което 

Словото казва за Него.  

 Исус Христос е Бог в плът и кръв. Той идва на земята, за да умре вместо нас. 

Доброволно поема върху Себе Си смъртта, която всеки от нас заслужава. Чрез 

смъртта и възкресението Си Исус ни дава възможност да получим вечен живот и 

пряк достъп до Всемогъщия Бог.  

 Преди години един изключително интелигентен студент дойде при мен 

след лекцията ми в един от големите университети. Той беше водач на 

комунистическото движение в университета. Обвини ме, че се опитвам да промия 

мозъците на студентите понеже съм по-възрастен от тях. Възмущаваше се, че им 

бях представил своите християнски виждания, които очевидно противоречаха 

напълно на марксистките му убеждения. 

 Вместо да споря с него, аз го поканих на вечеря вкъщи. Докато ядяхме, 

проведохме интересен разговор за много неща. След като свършихме десерта, аз 

взех Библията и си казах: „Бих искал да ти прочета нещо от Библията.“  

 Той реагира остро, заявявайки : „не вярвам в библията! Не искам да слушам 

нищо от това, което ще четете. Чел съм цялата Библия. Пълна е с противоречия и 

измислици. Не вярвам на нито една дума от нея.“  

 „Ако нямаш нищо против, аз все пак ще прочета няколко откъса,“ отвърнах 

аз. 

 И така, отворих на първата глава от Евангелието на Йоан и прочетох: 

 
5 Джон Барлет, „Известни цитати“ – Бостън, Little, Brown and Co., 1955, стр. 618 
6 Франк С. Мийд, „Енциклопедия на религиозни цитати“, Old Tappan, New Jersey, Fleming F. Revell 
Company, 1976, стр. 88 
7 Мийд, „Религиозни цитати“, стр. 100 
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В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в 

начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е 

станало нищо от това, което е станало. В Него беше живот и 

животът беше светлина на човеците. И светлината свети в 

тъмнината; а тъмнината я не схвана. 

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на 

тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито 

от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. И словото стана 

плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на 

Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. 

 

„Дайте ми да прочета това – каза той нетърпеливо. – Не си спомням да съм 

го чел преди.“ Той прегледа пасажа внимателно и ми върна Библията, без да каже 

нищо.  

Тогава отворих на Посланието на апостол Павел към Колосяните глава 1 и 

започнах да чета от тринайсети стих надолу: 

 

(Бог…) ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 

царството на Своя възлюбен Син, в когото имаме изкупление чрез Неговата 

кръв, прощението на греховете. 

Той е образ на Невидимия Бог, Първородният на цялото творение; 

защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, 

видимото и невидимото – било престоли, или господства, или началства, 

или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него; и Той е преди всичко 

и всичко чрез Него се сплотява… 

И чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на 

небето – като въдвори мир чрез кръвта , пролята на Неговия кръст. 

  

Той отново пожела да прочете пасажа сам. След това отворих на Евреи 1 и 

прочетох от първи до трети стих: 

 

Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на 

бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори на нас чрез Сина, 

Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото също направи световете, 

Който бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото 

същество и държейки всичко чрез словото на своята мощ, след като 

извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието 

във висините. 

 

 Сега вече младият човек изглеждаше много сериозен. Войнствеността и 

враждебността му бяха изчезнали напълно. Прочетох 1 Йоан 2:22-23: 
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Кой е лъжецът, ако не тоя, който отрича, че Исус е Христос? Той е 

антихристът, който отрича Отца и Сина. Всеки, който отрича сина, 

няма и Отца; а който изповядва Сина има и Отца. 

 

 Когато свърших да чета, той бе очевидно развълнуван. Поговорихме малко, 

след което той стана и се приготви да си тръгва. Помолих го да се запише в 

книгата ни за гости. Той кимна в знак на съгласие. 

 След като написа името и адреса си, добави следните думи: „Вечерта на 

решението.“ 

 Този младеж дойде с огън в очите, изпълнен с негодувание към всичко 

християнско. Но Светият Дух използва просто прочита на Божието свято и 

вдъхновено Слово, за да го доведе до решение не само интелектуално да се 

съгласи с чутото, но и да го повярва и приеме. 

 След  моя лекция върху уникалността на Исус един изключително 

интелигентен индуски учен, който бе защитавал два доктората – един по физика 

и един по химия – дойде ядосан и раздразнен при мен. 

 „Презирам вас, християните – каза той. – Презирам арогантността, с която 

казвате, че вашият път към Бога е единствен. Вярвам , че християнството е път 

към Бога, но е само един от многото пътища. Индуизмът е друг път, будизмът, 

хиндуизмът и другите религии – всички те са пътища към Бога.“ 

 Докато разговаряхме и изследвахме Словото  заедно, той  започна да вижда, 

че християнството коренно се различава от другите религии и философии. 

Единствено християнството предоставя разрешение на основния човешки 

проблем – нуждата от прошка на греховете. Той призна, че задълбоченото четене 

на свещените индуски писания и старателното спазване на церемониите и 

ритуалите не са му помогнали да изгради лична връзка с Бога. Накрая ние 

коленичихме заедно и младият индуски интелектуалец помоли Исус да прости 

греховете му и да стане негов Спасител. 

 За да станем християни, трябва искрено да приемем твърденията на 

Христос и да повярваме интелектуално, че Исус е Бог и че е умрял за греховете ни, 

бил е погребан и е възкръснал отново. Трябва да повярваме, че Той иска да влезе 

в живота ни и да стане наш Спасител и Господ.  

 

2. Емоционално посвещаване 

Чувствата ни също участват, когато ставаме християни.  

 От Словото знаем, че Бог има чувства. Той изпитва любов, радост, скръб, 

състрадание, гняв, разочарование и много други емоции. Библията казва също, че 

ние сме създадени по Божия образ. Понеже сме част от Неговия образ, Бог ни е дал 

способността да изпитваме чувства. Почти всичко, което правим – от момента, в 

който се пробудим сутрин, до момента, в който се унесем в сън вечер -  включва 

емоции. 

 Всеки, който приема Исус Христос като Спасител и Господ, има различно 

емоционално преживяване. Павел среща Бога при драматични обстоятелства по 
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пътя за Дамаск. Тимотей, от друга страна, е отгледан в християнски дом, където 

отрано приема Христос и постепенно израства духовно. 

 Човек често чува християни въодушевено да споделят как след 

драматичната си среща с Христос били изцелени от наркомания, поквара и други 

неприятни проблеми. Тези техни твърдения се потвърждават от факта, че 

животът им е наистина променен. 

 Но много хора приемат Христос в живота си без каквото и да било 

драматично емоционално преживяване – коленичили в тишината  на дома си 

(както стана и с мен), или в планината, или в църквата. 

 Чувствата могат да ни подведат. Вероятно няма друго нещо, което да е 

лишило толкова много хора от увереност в жизнената им връзка с Бога, както 

погрешното наблягане на чувствата. Преживял съм много моменти на огромна 

радост, въодушевление и духовно просветление. Имало е също и моменти, в които 

съм изпитвал скръб и разочарование. Но аз не позволявам на тези емоции да 

определят взаимоотношенията ми с Бога, защото чувствата могат да ме заблудят. 

 Трябва да живеем християнския си живот чрез вяра, а не чрез емоции. 

Наистина емоциите имат своето място в преживяваното от нас, но те не 

определят истинността на връзката ни с Христос. Чувствата са следствие от 

вярата и покорството ни. Нашият Господ казва: „Който има Моите заповеди и ги 

пази, той ме люби; а който Ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го 

възлюбя и ще Му явя Себе Си“ (Йоан 14:21). Книгата Римляни ни уверява: „Защото 

в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: „Праведният 

чрез вяра ще живее“ (Римляни 1:17). 

 В християнския живот има място за чувства, макар че ние не бива да ги 

търсим, нито да се опитваме да ги върнем от миналото си. Не трябва да 

омаловажаваме основателните си чувства, но по-важно е да помним, че трябва да 

живеем  чрез вяра – вяра в Бога и в Неговите обещания, без да търсим 

емоционални преживявания.  

 Един Мой познат доведе приятеля си при мен, като се надяваше той да 

приеме Христос, както и стана. Но по време на разговора ни стана ясно, че при все 

цялата си загриженост за своя приятел моят познат не беше християнин. И тъй, аз 

го попитах: „Кога стана християнин?“ 

 „Не съм сигурен, че съм християнин,“ отвърна той. 

„Вярваш ли, че Исус Христос е Божият Син?“ 

„Да.“ 

„Вярваш ли, че Той е умрял на кръста за греховете ти?“ 

„Да.“ 

„И искаш да Го приемеш, нали?“ 

„Да, искам. Но очаквам нещо да се случи. Когато майка ми стана християнка, 

това стана по много драматичен и емоционален начин и през всичките тези 

години аз чакам Бог да ми даде и на мен подобно преживяване.“ 

 Въпреки, че беше изповядал, че е християнин и участваше активно в 

живота на църквата си, това което му пречеше да бъде уверен в спасението 
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си, беше погрешното наблягане на чувствата. Успях да му обясня, че не 

трябва да търси емоционално преживяване, а да вярва в Божието Слово. 

Накрая той сведе глава в молитва. Изповядвайте простичко вярата си, той 

прие Исус Христос като свой спасител и Господ и се зарадва на сигурността, 

че Христос е в живота му. 

 

3. Волево посвещение 

За да станем християни, трябва да посветим на Бога не само интелекта и 

чувствата си, но и волята си. Първо трябва да сме готови да се покорим на Бога и 

словото Му. 

 Христос подчертава важността на човешката воля във връзка с увереността 

в спасението. Исус казва: 

 

Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от 

Бога, или Аз от Себе Си говоря. Който говори от себе си, търси своята си 

слава, а Който търси славата на Онзи Който Го е пратил, Той е истинен и в 

Него няма неправда (Йоан 7:17-18) 

 

 Някои хора изпитват неохота да се покорят на Христос, защото се страхуват, 

че Той ще промени плановете им и ще отнеме всичките забавления на живота им. 

 Един студент, когото съветвах и с когото се молех, се колебаеше от приеме 

Христос, защото беше доволен от живота, който водеше – купони и секс. Но 

понеже други студенти и приятели се молеха за него, този младеж реши да се 

покори на Христос. Той откри, че това, което бе смятал за вълнуващ живот, който 

дава Господ Исус Христос. Този студент стана един от най-енергичните и 

плодоносни християни в университета. 

 Той се беше борил с Божията воля за живота си, докато накрая не разбра 

истината в Исусовите думи: 

 

Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе 

своя кръст и така нека Ме следва. Защото който иска да спаси живота си, 

ще го загуби; а който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, 

ще разбере какво означава наистина да живее. 

Понеже какво се ползува човек, като спечели целия свят, а изгуби 

живота си? Защото, какво би дал човек в замяна на живота си? Защото, ако 

се срамува някой заради Мен и заради Моите думи в този прелюбодеен и 

грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в 

славата на Своя Отец със светите ангели (Марк 8:34-38). 

Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща или братя, 

или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради 

благовестието, и да не  получи сега, в това време, сто пъти повече къщи и 

братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идващия свят – 

вечен живот (Марк 10:29-30).  
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 Един от водещите треньори по лека атлетика, високо ценен от милиони 

хора, човек със строг морал и изключителни способности, сподели с мен 

неохотата си да покори живота си на Христос. Той се опасяваше, че Бог ще поиска 

от него да стане пастор и да се откаже от любовта и радостта на своя живот – 

треньорството. 

 Много преуспели в живота хора се отказват да следват Христос, защото се 

страхуват, че Той ще поиска от тях да продадат имуществото си и да раздадат 

всичко на бедните така, какво Исус казва на богатия управител (март 10:17-21). 

Макар Бог наистина да кара някои хора да раздават имуществото си, други Той 

насочва да използват влиянието си за Христос по различен начин. 

 Като живеем с вяра и съзнателно се покоряваме на Бога, позволявайки Му 

да променя живота ни, ще придобиваме все по - голяма увереност във връзката си 

с Него. Ще изпитваме Божието действие в живота си чрез силата, която Той ни 

дава, за да вършим неща, които никога не бихме могли да извършим сами – неща 

като да можем да обичаме някого, който се отнася зле с нас, да имаме мир, когато 

сме заобиколени от големи трудности и проблеми, да изпитваме растящо 

желание да показваме Христовата любов на други хора (2 Коринтяни 5:17). 

 Но ако не се доверяваме на Бога и Неговия план за живота ни и не се 

покоряваме на заповедите Му, неизбежно ще имаме съмнения относно спасението 

си. 

 Някои хора отказват да приемат Христос поради гордост или своеволие. От 

близо 50 години работя с така наречената интелигенция. През всичките тези 

години не съм срещал нито един човек, който да каже: „Обмислил съм всички 

исторически доказателства, както и твърденията на Христос, и не мога да 

повярвам, че Той е Божията Син.“ 

 Всички, с които съм разговарял и които отхвърлят Христос, Го отричат 

винаги на базата на доводи, свързани със сърцето, а не с разума – проблемът е 

волята, а не интелектът. Те използват интелектуалните въпроси като димна 

завеса, зад която скриват по-дълбоките сърдечни проблеми.  

 Преди много години се срещнах с известен професор от много престижна 

семинария. Той не вярваше, че Исус е Бог, въпреки че бе преподавал на хиляди 

млади студенти, които после бяха станали пастори. Един ден мой приятел, който 

пишеше доктората си под научното ръководство на този голям учен, ме покани да 

го посетим. 

 Приятелят ми обясни: „Той не вярва, че библията е Божието Слово, но е 

добър човек. Аз го харесвам. Общителен и сърдечен е. Мисля, че ще можеш 

общуваш с него.“ 

 Първите думи на професора към мен след като се запознахме, бяха: 

„Господин Брайт, когато обяснявате на студентите как могат да станат християни, 

какво им казвате?“ 



 

15 
 

 Съзнавайки репутацията му, исках внимателно да премеря думите си, но 

преди да мога да му отговоря, той зададе втори въпрос: „По-скоро, какво бихте 

казали на мен? Бих искал да стана християнин.“ 

 Той обясни как напоследък започнал да чете Божието Слово с ново 

разбиране. От една-две години се бе занимавал и с трудовете на църковните отци 

и биографиите на някои велики герои на вярата. В резултат на това бе достигнал 

до интелектуалното убеждение, че Исус е Божият Син. Но не Го познаваше като 

личен Спасител.  

 На лист хартия начертах кръг и обясних: „този кръг представлява Вашия 

живот.“ В средата на кръга нарисувах един трон  и върху него написах „Аз“. 

Обясних: „За да станете християнин, трябва да приемете Христос в живота си като 

свой Спасител от греха, Господ и Господар. Трябва да Му предадете ръководството 

над живота си.“ 

 „Това е моят проблем – каза той. – Интелектуалната гордост не ми 

позволява да направя това. Получил съм много академични степени и не желая да 

се смиря пред Бога. С години съм отричал божествеността на Христос  и съм учил 

хиляди млади хора да правят същото.“ 

 В този момент разговорът ни бе прекъснат от едно телефонно обаждане и 

поради други планирани ангажименти, ние не можахме да го довършим. Той ни 

помоли да го посетим отново след два дена. Когато го посетихме пак, той ни 

заведе в офис без телефони и като заключи вратата, каза: „Искам да знаете, че 

тази сутрин отидох в една местна църква, взех Господна вечеря и приготвих 

сърцето си за вашето идване. Размишлявах върху третата глава на Йоан и искам 

да се молите за мен, за да позная Исус като свой личен Спасител.“ 

 Първо се молих аз, после – той, а след това – моят приятел. Същия ден като 

малко детенце този човек с международна известност изрази волята си да приеме 

Христос чрез вяра. Целият му живот се промени. Промени се преподаваното от 

него, промени се житейската му философия и той стана ново създание в Христос. 

Основният му проблем не беше интелектуален, а гордост и своеволие. 

 Друга причина хората да не желаят да посветят живота си на Христос е 

заблудата, в която ги е оплел Сатаната. Ето какво казва Исус  за характера на 

Сатаната: 

 

Той беше от началото човеко убиец и не стоеше в истината; защото 

в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, 

защото е лъжец и на лъжата баща (Йоан 8:44). 

 

 Преди няколко години ме поканиха на среща с известен генерал. Той беше 

изключително сърдечен и мил човек. Докато разговаряхме, той каза, че иска да 

стане християнин, но някак си не може да вземе решение. 

 Разговаряхме повече от час и накрая аз почувствах подтик да споделя с него 

един пасаж от Колосяни 1:13-14. Помолих го да го прочете на глас: „(Бог) ни 
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избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син, 

в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на греховете.“ 

 След това обясних: „На света има само две царства – Божието царство и 

царството на Сатаната. Вие в кое от двете сте?“ След няколко минутен размисъл 

той каза: „Мисля, че съм в царството на Сатаната.“ 

 Тогава го попитах: „А какво бихте искали да направите по въпроса ?“ 

 Той отговори: „Бих искал да премина в Божието царство.“ 

 Тогава този велик генерал със световно влияние повери живота си на 

Христос и премина от тъмнината и мрачната власт на сатаната в царството на 

Божия Син. 

 И вас ли заблуждава нашият враг, Сатаната? Смятате ли, че трябва да 

станете по-добър човек, за да бъдете приет от Бога? Врагът кара ли ви да се 

съмнявате в Божията любов? Помогнал ли ви е да привикнете с непокорството си 

към Бога? Врагът кара ли ви да се съмнявате в Божията любов? Помогнал ли ви е 

да привикнете с непокорството си към Бога? 

 Независимо какво ви държи далеч от Христос, насърчавам ви да се 

отвърнете от него и да се обърнете към Христос. 

 За да сме сигурни, че сме християни, трябва да знаем някои основни истини 

от словото. Трябва да приемаме тези истини не само с ума си, но и с волята си и да 

ги поставим в центъра на живота си. 

 Първо трябва да разберем, че Бог ни обича и предлага чудесен план за 

живота ни. 

 Бог желае най-доброто за нас. Той се грижи за нуждите ни и е осигурил 

пътя, по който да изпитаме любовта Му и да открием плана Му за живота си. 

 Ние обаче сме грешни и отделени от Бога; следователно не можем да 

изпитаме любовта Му, нито да разберем плана Му за живота си, докато не се случи 

нещо чудесно. 

 Ние сме създадени да общуваме с Бога, но поради своеволието си сме 

избрали да вървим по свой собствен път – няма човек, който да не го е сторил. 

Това своеволие, с което се борим, се проявява или като активен бунт срещу Бога, 

или като пасивно безразличие към Него. Библията нарича своеволието „грях“. 

Нашият грях ни е направил духовно мъртви и ни е отделил от Бога. 

 

 Бог е свят, а хората са грешни. Помежду ни има 

голяма бездна. Хората се опитват сами да достигнат до 

Бога и до изобилния живот, като водят почтен живот, 

следват определена философия, практикуват някаква 

религия и т.н. Но никакви човешки усилия не могат да 

помогнат на човека да се приближи до Бога. 
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Единственото Божие решение 
 

Исус Христос е единственото Божие разрешение на проблема ни с греха. Чрез Него 

можем да познаем и изпитаме Божията любов и план за живота си. 

 

 

 
Кой е Исус Христос? Защо Той има властта да построи моста над бездната между 

Светия Бог и грешните хора? 

 Чудотворното раждане на Исус, животът, който Той живее, чудесата, които 

извършва, думите, които изговаря, смъртта Му на кръста, възкресението Му от 

мъртвите, възнесението Му на небето – всичко това показва, че Той не е 

обикновен човек. Исус е Бог. 

 Трябва да приемем Исус Христос като Бог, като свой Спасител и като свой 

Господ. Тогава ще изпитаме Божията любов и ще разберем Божия план за живота 

си. Ние приемаме Христос чрез вяра, като Го поканим лично в живота си. Павел 

казва: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар 

от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой“ (Ефесяни 2:8-9). А Исус казва: 

„Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза 

при него и ще вечерям с него, и той – с Мен“ (Откровение 3:20). 

 Ние приемаме Христос, като се отречем от своето его, покаем се за 

греховете си и се обърнем към Бога. Това включва доверяване на Христос да влезе 

в живота ни, да опрости греховете ни и да ни направи човека, който иска да 

бъдем.  

 Нека илюстрирам това по следния начин. Представете си, че се запознавате 

с млад мъж (или жена), за когото сте чували много добри отзиви. Това, което 

виждате в него (нея), ви харесва – външността, характера и много други неща. 

Това би ли било достатъчно, за да се омъжите (ожените) за него (нея)? 

 Не. Бракът е нещо повече от взаимно уважение и възхищение. 

 Когато се опознаете по-добре, вие се влюбвате. Това достатъчно ли е за 

брака? 

 Не, бракът включва нещо повече от разума и чувствата. 
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 След време се сгодявате и идва денят на сватбата. Колко вълнуващо! 

Разумът ви убеждава, че той (тя) е най-прекрасното същество в целия свят. Що се 

отнася до чувствата, сърцето ви тупти два пъти по-ускорено, когато сте заедно. 

 Но предстои да се случи нещо още по-важно. Когато застанете пред 

свещеника и си размените клетви за вярност, вие посвещавате волята си един на 

друг. Бракът не е действителен, ако двамата не отдадат себе си един на друг. 

 Същото е и когато ставаме християни. Когато се посвещаваме на Христос, 

трябва да Му се предадем изцяло, като Му посветим и разума, и чувствата, и 

волята си. 

 Животът ни може да бъде представен по два начина. Ако сами ръководим 

живота си, интересите ни се управляват от самите нас. Такъв живот винаги води 

до объркване и разочарование. 

 Ако Бог ръководи живота ни, Той управлява интересите ни, което води до 

хармония на живота ни с Божия план. 

 Животът ни прилича на живота на пълзяща в прахта гъсеница – грозен и 

космат червей. Един ден този червей обвива тялото си в пашкул. От пашкула 

излиза красива пеперуда. Не разбираме напълно какво точно се е случило. Знаем 

само, че вместо доскоро пълзящия в прахта червей сега в небето се рее пеперуда.  

 Същото става и с живота на християните. Докато преди сме живели на 

дъното като грешни, егоистични същества, сега живеем на високи места и се 

радваме на пълноценен и изобилен живот като Божии деца, защото се уповаваме 

и покоряваме на Бога. Този живот започва, като приемем Христос за свой 

Спасител и Господ. 

 Преди няколко години една жена, току-що повярвала в Бога чрез 

свидетелството на наш служител, ме помоли да говоря с баща й за Христос. Той 

беше учредител на една от най-големите световни корпорации по онова време. 

Посетих го в красивия му дом. Той беше наистина велик човек. Поведението му, 

обноските му, всичко в него показваше, че е истински политик.  

 Той ми показа една след друга пълните с трофеи стаи. Там имаше негови 

гравюри и снимки с крале, президенти и всякакви знаменитости. Беше голям 

филантроп и беше дарил стотици милиони долари за благородни цели. 

 След известно време той каза: „Разбрах от дъщеря си, че имате да 

споделите нещо много важно с мен.“ 

 При тази покана аз подхванах разговор за връзката му с Христос. Той беше 

много мил, много сърдечен, много искрен и отзивчив. Показах му думите, които 

нашият Господ казва на еврейския религиозен водач Никодим – дълбоко 

религиозен, морален, етичен и безупречен човек. Прочетох му от Евангелието от 

Йоан, трета глава: 

 

Исус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам: ако не се роди 

някой отново, не може да види Божието царство. 

Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори 

път да влезе в утробата на майка си и да се роди? 
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Исус отговори: Истина, истина ти казвам ако не се роди  някой от 

вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е 

плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди , че ти казах: Трябва да се родите 

отново (Йоан 3:1-7). 

 

 В този момент този мил, сърдечен човек на повече от 80 години, ми каза: 

„Господин Брайт, от 50 години съм председател на духовния съвет в моята 

църква, но никой никога не ми е казвал, че трябва да приема Христос като свой 

Спасител, или че трябва да бъда новороден! Мислите ли, че въпреки всички добри 

неща, които съм направил през тези години, аз все пак трябва да бъда 

новороден?“ 

 Обясних му: „Нуждата да бъдете новороден не е мое хрумване. Самият Исус 

казва „Трябва да се родиш отново“ на Никодим, който също е бил добър водач, а и 

много религиозен.“ 

 После го попитах: „Искате ли да бъдете новороден?“ 

 „Да, искам.“ отвърна той. 

Можем да сме сигурни 
 

Може би си казвате: „Вярвам, че Исус Христос е Божият Син и е умрял за моите 

грехове. Нима не съм християнин?“ Не, не сте, ако сте отказали да покорите 

волята си на Него. 

 Или може би мислите: „Чух чудесна проповед. Тя ме развълнува дълбоко и 

аз почувствах, че с мен става нещо‚ духовно“. Дори се отзовах на поканата да 

изляза отпред, за да науча нещо повече. Нима не съм християнин?“ Не сте, ако не 

сте отстъпили торна на своя живот и волята си на Христос. 

 Тогава как можем да сме сигурни, че сме християни? Бог не дава ли някакво 

потвърждение на тези, които искрено приемат Христос? Вярвам, че има три неща, 

които потвърждават присъствието  на Исус Христос в живота ни. 

 

 
 

1. Външното свидетелство на Божието Слово 

Обещанията на Божието Слово, а не чувствата ни, са нашият авторитет. Можем 

напълно да разчитаме на Словото. Като християни трябва да живеем чрез вяра 

(упование) във верността на Бога и на Неговото свято, боговдъхновено Слово. 

 В продължение на години Мартин Лутер, бащата на Реформацията, се 

опитвал да спечели спасението си чрез усърдие и добри дела. Когато открил 

великата библейска истина, че „праведният чрез вяра ще живее“, животът му се 
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променил коренно и той престанал да преследва увереността в спасението чрез 

усилни дела. Приел това, което казвало Божието Слово, и бил сигурен, че е спасен. 

 Като младеж Джон Уесли, основателят на методистката църква, не бил 

уверен в спасението си, въпреки че бил син на свещеник, ръководел Клуба на 

светците в Оксфорд и бил мисионер при индианците в Америка. Когато се върнал 

в Англия, той приел Исус Христос по време на събиране в Алдърсгейт, където като 

въведение към книгата Римляни бил прочетен трактатът на Мартин Лутер за 

вярата. В автобиографията си Уесли описва какво се случило. „Към девет без 

четвърт, докато той описваше промяната, която Бог извършва в сърцето чрез 

вярата в Христос, аз почувствах странна топлина в сърцето си. Почувствах, че се 

уповавам на Христос и само на Христос, за своето спасение – даде ми се увереност, 

че Той е отнел греховете ми – дори моите грехове – и ме е спасил от закона на 

греха и смъртта.“ 

 Преди преживяното в Алдърсгейт Уесли полагал неимоверни усилия, като 

се опитвал да спечели Божието спасение чрез добри дела. Там той получил 

увереността в Божието спасение чрез вяра.  

 В първо Йоан 5:11-12 се потвърждава, че Христос е в живота ни, ако сме Го 

приели: 

 

И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и тоя живот  

е в Неговия Син, Който има Сина, има живота; който няма Божия Син, 

няма живота. 

 

 Това обещание се повтаря в Йоан 1:12-13: 

 

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на 

тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от 

плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. 

 

 Един лекар от Цюрих, Швейцария, и съпругата му изпратили сина си в 

Университета на Калифорния в Лоа Анджелис, за да завърши доктората си по 

метеорология. Синът им Ханс приел Христос на едно от нашите събрания и писал 

на родителите си за своята наскоро открита вяра. В писмото си той ме споменал 

като човека, който го запознал с нашия Господ. В следващото си писмо те го 

помолили да им уреди среща с мен, за да могат и те да приемат Христос. Бащата, 

майката и дъщерята похарчиха огромна сума, за да прелетят цялото разстояние 

от Цюрих до Лос Анджелис със специалната цел да станат християни.  

 Това се случи в началото на Кемпъс Крусейд фор Крайст! Никой никога не 

бе пресичал дори улицата, за да се срещне с мен, а ето че тези хора идваха чак от 

Швейцария. Моментът, в който този влиятелен и заможен човек и съпругата му 

влязоха в офиса ми близо до Калифорнийския университет, беше паметен за мен. 

 В началото на разговора ни той разказа за собствените си духовни 

търсения. „Години наред бях атеист – каза той. – Но не намирах бъдеще в атеизма. 
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Затова започнах да изучавам източните религии. Отново не намерих 

удовлетворение. Тогава някой ми каза, че ще намеря отговорите на въпросите си 

в Новия Завет. Започнах да го чета и се убедих, че Исус е този, когото съм търсил. 

Тогава получихме писмото от Ханс, в което той ни разказваше как сте му 

помогнали да стане християнин. Сега искаме да кажете това, което сте казали на 

Ханс.“ 

 Можете да си представите как се почувствах. Каква привилегия беше за мен 

да разкажа на това чудесно семейство за нашия Спасител, живия Христос. 

 Обясних им как могат да приемат Христос, като просто Го поканят да влезе 

в живота им. Мъжът ме прекъсна с думите: „Господин Брайт, вече съм направил 

това. Приемам Исус в живота си всеки ден. Понякога дори Го моля да направи това 

по няколко пъти на ден.“ 

 Бях объркан. По това време нямах много опит в благовестването и не знаех 

какво да кажа. Помолих се наум: „Господи, помогни ми! Какво да кажа сега?“ 

 Тогава в ума ми проблесна Ефесяни 2:8-9: 

 

По благодат сте спасени, чрез вяра, то не от сами вас – това е дар от 

Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой. 

 

Обясних, че не е достатъчно да поканим Исус в живота си, но трябва също и 

да вярваме, че Той ще влезе, както е обещал. Вярата казва: „Знам, че Исус Христос 

е Божият Син!“ Вярата казва: „Знам, че Исус е умрял за греховете ми.“ Вярата 

казва: „Знам, че ако отворя вратата на сърцето си за Него, Той ще влезе!“ Вярата 

казва: „Когато Той влезе, аз ще стана Божие дете!“ Вярата казва: „Знам, че когато 

приема Исус в живота си, ще имам вечен живот!“ 

Казах на съпрузите: „Бог уважава вярата. Той уважава не вашата покана 

към Него да влезе, а вярата ви в него и в обещанието Му, че ако отворите вратата 

на сърцето си, Той ще влезе (Откровение 3:20). Можете да каните Исус в живота си 

хиляди пъти, но Той няма да влезе, докато не повярвате въз основа на 

обещанието Му, че ще го направи. Можете да сте сигурни, че ако изразите вярата 

си, като Го помолите за това, Той ще спази обещанието Си.“ 

Предложих им да поканят Христос в живота си още веднъж и този път вече 

да вярват на обещанието Му, че ако отворят вратата на сърцето си, Той ще влезе и 

че „на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии деца“ (Йоан 1:12). 

Още преди да се помолим, лицето на бащата светна, озарено от увереността 

в спасението му, и той започна да се смее. Бе изпълнен с удивление, 

признателност, облекчение, хваление и благодарност. Най-после бе намерил Този, 

когото бе търсил толкова много години. 

Той се обърна към съпругата си на немски и й каза какво съм споделил с 

него. 

Тя започна да се смее – по-късно открих, че това е бил свят смях, смях на 

увереност. Те бяха търсили Бога и сега животът им бе озарен от Неговата 

светлина и те бяха изпълнени с радост.  
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 Те срещнаха Спасителя и, о,  как беше променен животът им! По-късно тази 

вечер имах привилегията да се моля заедно с дъщеря им, която също прие 

Христос. Цялото  семейство – баща, майка, брат и сестра - беше сплотено в 

Христос. След време имах възможността да ги посетя в Цюрих и да видя какво бе 

сторило чудото на Божията благодат в живота им. 

По-късно разказвах тази история на едно събиране по време на наша 

учебна конференция. Една жена дойде при мен след събирането. Тя беше на 

повече от 80 години, косата й бе снежнобяла, а по озареното й лице се стичаха 

сълзи.  

Тя каза: „Учителка съм в неделно училище повече от четиридесет години. 

Всеки ден каня Исус да влезе в живота ми, но никога не бях сигурна, че Той е там. 

Тази вечер след като разказахте историята за швейцарското семейство, аз чрез 

вяра Го помолих за последен път да влезе в живота ми. Сега знам, че Той живее в 

мен, защото е обещал това. Той обещава никога да не ме изостави, нито да ме 

забрави. Никога вече няма да Го обиждам, като отново Го каня да влезе. През 

целия си по-нататъшен живот ще изразявам вярата си, като всяка сутрин 

благодаря на Исус, че е с мен, както е обещал.“  

 

2.  Вътрешното свидетелство на Светия Дух 

Апостол Павел пише: „Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии 

деца“ (Римляни 8:16). Павел подчертава значимостта на този вътрешен източник 

на увереност в посланието си до християните от Солун: 

 

„Защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и 

със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете какви се 

показахме помежду ви заради вас (1 Солунци 1:5). 

 

3. Променен живот  

Промяната в живота ни свидетелства за факта, че сме християни. Павел пише: „И 

така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, (всичко) 

стана ново“ (2 Коринтяни 5:17). Йоан казва: „Как да сме уверени, че Го познаваме? 

Като се вгледаме в себе си: опитваме ли се да правим това, което Той ни казва? 

Някой може да каже: „Аз съм християнин; аз ще отида на небето; аз принадлежа 

на Христос.“ Но ако не прави това, което Христос му казва, той е лъжец. Но онези, 

които спазват наставленията Му, тяхната любов към Бога ще расте все повече. По 

това знаем дали сме християни. Всеки, който казва, че е християнин, ще живее 

така, както е живял Христос“ (1 Йоан 2:3-6, парафраза). 

Добре си спомням нощта, в която се молих: „Боже какво искаш да направя в 

живота си?“ Беше простичка, тиха молитва, но аз наистина исках това, за което се 

молех и Бог ме чу.  

Животът ми започна да се променя постепенно, като изучавах Словото с 

други вярващи от Първа презвитерианска църква в Холивуд. С течение на 
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времето започнах да добивам увереност в Божията воля и прошка.  

Взаимоотношенията ми с него станаха най-важното нещо в живота ми. 

Ако не сте приели Исус Христос като свой Спасител и Господ или ако се 

съмнявате в спасението си, можете да го приемете още сега, като в молитва 

изразите вярата си в Него. Може да използвате следната молитва, за да изкажете 

желанието си: 

 

Господи Исусе, аз се нуждая от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста 

за моите грехове. Отварям вратата на живота си и Те приемам за свой 

Спасител и Господ. Благодаря Ти, че прости греховете ми и ми даде вечен 

живот. Поеми ръководството над моя живот. Направи ме такъв, какъвто 

Ти желаеш да бъда. 

 

 Човек не става християнин, като се помоли с тази или някоя друга молитва. 

Ставаме християни чрез вяра и единствено чрез вяра. Вярата означава да се 

доверим на Бога и Неговите обещания. Насърчавам ви да кажете тази молитва на 

глас с вяра, защото точно чрез молитвата - говорене на Бога можете да изразите 

вярата си в Христос и в обещанията от Неговото Слово. 

 Ако вече сте поканили Исус Христос в живота си можете, да бъдете 

уверени, че Той е влязъл и ви е дал вечен живот, както е обещал. 

 Исус няма да ви излъже. Можете да сте сигурни, че ако сте Го поканили в 

живота си, Той вече живее във вас и ще ви даде изобилния вечен живот, който е 

обещал. 

 Насърчавам ви още сега да благодарите на Бога за верността Му към вас и 

за присъствието Му в живота ви. Не разчитайте на чувствата си. Вашият 

авторитет е Божието Слово. Вярата и покорството винаги водят до осъзнаване на 

Божието присъствие (Йоан 14:21). 

Започнете всеки ден да отделяте известно време, за да изучавате Библията 

и да се молите. Най-добре е да си определите конкретен час за това и да го 

превърнете в навик. Така ще можете да растете и да съзрявате духовно. 

 Свържете се с християни с жива вяра. Ако не сте част от местна църква, не 

чакайте да ви поканят. Поемете инициативата сами; обадете се на пастора на 

някоя близка църква, която почита Христос и проповядва Божието Слово. 

Започнете от тази седмица да посещавате богослуженията редовно. Ако още не 

сте кръстени, планирайте да направите и това и така да дадете външен израз на 

отъждествяването си Христос. 

 Сега, след като сте сигурни, че сте християни, насърчавам ви да изпитате 

радостта от това да помагате на другите да приемат Христос. При всяка 

възможност разказвайте за своята вяра в Христос на приятели и съседи. Апостол 

Павел е бил така запален за Христос, че възкликва в Колосяни 1:28: „Него ние 

възвестяваме, като наставляваме всеки човек.“ Поемете инициативата да 

разкажете на всички, с които се срещате, за личността и твърденията на нашия 
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Господ Исус Христос, за радикалната промяна, която Той може да направи в 

живота им, и затова как и те могат да получат увереност, че са християни. 

 

 

Бележка  
 
Помнете: „Как да сме сигурни че сме християни“ е „основна концепция“. Можете 
да я усвоите като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, според 
както ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „…като ги учите да пазят 
всичко, което съм ви заповядал…“ Апостол Павел ни насърчава да правим същото. 
„И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, 
които да са способни да научат и други второ“ (Тимотей 2:2 ). 
 

Ръководство за самостоятелно изучаване 
 
1. Защо някои християни не са уверени в спасението си?  

2. Какви са интелектуалните ви убеждения относно Христос? По какво съдите, че 

тези убеждения са верни?  

3. Според следните пасажи кой е Исус Христос? 

• Марк 1:1 

• Йоан 1:1, 14 

• Йоан 10:30 

• Йоан 14:6 

4. Защо чудесата, които Исус извършва са записани за нас? (Виж Йоан 20:30,31) 

5. Защо трябваше да умре Исус? 

• Евреи 9:22 

• 1 Петър 1:18-19 

• 1 Коринтяни 15:3 

6. Каква е връзката между думите „приемам“ и „вярвам“ в Йоан 1:12? 

7. Какво означава за вас знанието за това кой е Исус Христос? 

8. Какви уверения ни дава Словото за това, че спасението ни е нещо повече от 

чувство? (Отговорете въз основа на следните стихове.) 

• Римляни 8:16 

• Ефесяни 1:3-11 

• 1 Йоан 5:11-13 

9. Според вас какво бе отношението на Исус към чувствата по време на земното 

Му служение? Какво показват тези два пасажа от Словото ? 

• Марк 8:12 

• Лука 10:21 

10. Как чувствата могат да ни заблудят ?  

11. Какво се случва, когато започнем да опознаваме Бога по-добре?  

12. Какво казва Божието Слово за вярата? (Виж Римляни 1:17; 14:23; Евреи 11:6) 
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13. Защо когато ставаме християни, участва и волята? И защо някои хора не 

желаят да приемат Христос ? (Виж също 2 Коринтяни 4:2-4) 

14. Какво потвърждава факта, че сме станали християни?  

15. Как можем да предадем ръководството на живота си на Бога?  

16. Прочетете Матей 16:26, Марк 8:34-38, 10:21,29,30 и Йоан 5:11-13 и обяснете 

съвета и обещанията, които Христос дава на колебаещите се да Го приемат 

като Спасител. 

17. Как можем да сме уверени в спасението и позицията си в Христос? (Виж Йоан 

3:16,10:28-29; 1 Йоан 5:11-13) 

18. Каква е връзката между казаното в Матей 21:22 и спасението и увереността на 

християните в спасението си? 

19. Назовете някого, който не е сигурен в спасението си. Какво ще направите тази 

седмица, за да му помогнете да получи увереност в спасението си и да осъзнае 

позицията си в Христос? 
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Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Християнството се основава на библейски исторически факти. Обсъдете 

фактите, които играят най-важна роля, когато човек се посвещава на Христос. 

2.  Защо християнството се различава от всички други религии? Какво значение 

има тази разлика лично за вас? 

3.  Християнският живот се живее чрез вяра, а не чрез чувства. Какво място 

заемат емоциите във вашия християнски живот? Как и при какви 

обстоятелства те могат да бъдат подвеждащи? Споделете с групата моменти 

от живота си, в които е трябвало да приложите тази истина. 

4.  Някои хора не желаят да станат християни, защото се страхуват, че Бог ще 

промени плановете им. Обсъдете някоя област от живота си, в която сте 

видели Бог да прави това. Какви бяха резултатите? 

5.  Защо е важно да сме уверени в спасението си? 

6.  Историята на църквата не познава лично или групово съживление, в което 

Божието свято Слово да не заема подчертано важно място. Как това отношение 

към Словото се отразява върху цялостния живот и свидетелство на църквата 

днес? Каква е ролята на Божието Слово за увереността ни спасението? 

7.  С кого най- много бихте желали да споделите благата вест за Христос сега? 

Разделете се на грубия по двама, съставете стратегия за благовестване на този 

човек и се молете за него със своя партньор. 

 

Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

Основни концепции, които ще ви помогнат да живеете изобилно и да обяснявате 

на други изобилния християнски живот: 

 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  
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4.  Как да ходим по Духа 

5. Как да бъдем плодоносни свидетели  

6. Как да представяме Христос на другите  

7. Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8. Как да обичаме чрез вяра 

9. Как да се молим с увереност  

10. Как да преживеем приключението „даване“ 

 

  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? „Четирите духовни 

принципа“ от Бил Брайт е едно от най-ефективните и широко използвани 

помагала за благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за 

споделяне на благата вест. Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на 

всички основни езици в света. 

 

  „Десет основни стъпки“. Бил Брайт. Общ курс на обучение за 

новоповярвали и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки 

вярващ трябва да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици 

хиляди хора. Преведени са на много езици и представляват солидна основа за 

израстване в вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните 

теми: 

 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  

Стъпка 4  Християнинът и молитвата  

Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 
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