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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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Приключението „свидетелстване“ 
 

Едно от задълженията ми като ръководител на Кемпъс Крусейд фор Крайст е 

всяка година да се срещам с директорите на служенията на всеки от 

континентите. 

При пътуванията си до Азия и Европа аз често посещавам нашите 

служители и разговарям с хиляди пастори и миряни. Веднъж имах среща с група 

християнски водачи. Докато споделях някои основни моменти от голямата 

духовна жътва по света в днешно време, един от тях ме прекъсна: 

„Дълбоко съм впечатлен от разказа Ви, но ще бъда напълно искрен с Вас. 

Самият аз не мога да кажа подобно нещо за своето служение. Защо служението ми 

не е по-плодоносно?“ 

Може би и вие си задавате същия въпрос. На следващите страници искам да 

ви представя един библейски план, който ще ви даде възможност да бъдете 

плодоносни свидетели за Христос независимо къде се намирате, къде отивате и 

какви са обстоятелствата.  

Но преди да споделя този план с вас, нека разгледаме петата глава на Лука. 

Там е описана случка от живота на един опитен рибар - Симон Петър. Цяла нощ 

той и другите рибари хвърлят мрежите си, но всеки път ги изтеглят празни. 

Исус ги наблюдава, докато си перат мрежите, и моли Петър да отдалечи 

малко лодката си от брега, за да може да седне в нея и да говори на тълпящите се 

навсякъде около Него хора. 

След като привършва словото Си, Исус дава обещание на този рибар - 

обещание, което сигурно отначало се е сторило глупаво на изтощения от 

безплодните нощни усилия Петър. Исус му казва да отдалечи още малко лодката 

от брега и там да хвърли мрежите си. И ще улови риба. Лука записва отговора на 

Петър и последвалите събития: 

А Симон в отговор каза: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не 

уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежите. 

И когато направиха това, уловиха твърде много риба, така че 

мрежите  им се прокъсваха. И те извикаха съдружниците си от другата 

лодка да им дойдат на помощ; и те дойдоха и напълниха и двете лодки 

толкова много, че щяха да потънат. (Лука 5:5-7) 

 

Исус казва на благоговеещите пред проявата на силата Му рибари: „Отсега 

нататък човеци ще ловите!“ Присъствието и силата на Исус така поглъщат 

рибарите, че те изоставят работата си, за да Го последват. 
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В живота няма нищо по-вълнуващо и духовно обогатяващо от ловенето на 

хора. Когато следвате Господните напътствия, и вашата мрежа ще се напълни, 

дори досега да не сте представяли Христос на никого и дори да сте скептично 

настроени като Петър. Ако сте и покорни като Петър, Господ Исус ще ви почете, 

като направи така, че много хора да приемат свидетелството ви. 

Навсякъде по света съм задавал два въпроса на милиони християни - млади 

и стари, богати и бедни, новоповярвали и вярващи от повече от половин век. 

Задавал съм тези въпроси на някои от най-богатите и известни християни в света. 

Отговорите са винаги едни и същи, независимо кого питам. 

1. Кое е най-значимото събитие в живота Ви? 

Отговорът неизбежно е: „Със сигурност мога да кажа, че най-

значимото събитие в живота ми е приемането на Христос като мой 

Спасител.“ 

2. Кое е най-значимото нещо, което можете да направите, за да 

помогнете на друг човек? 

Отново отговорът е винаги един и същ: „Да му помогна да приеме 

Христос.“ 

Ако сте християнин, несъмнено бихте отговорили на тези въпроси по 

същия начин. И въпреки това тъжната действителност е, че много малко 

християни споделят благата вест с други. Явно нещо не е наред. Ако сте като 

повечето християни днес, вероятно досега не сте помогнали на никого да приеме 

Христос. Но желаете да правите това и дълбоко в себе си знаете, че Бог ви 

призовава да благовествате на другите. Исус призовава всички вярващи: „Елате 

след Мен и аз ще ви направя ловци на човеци“ (Матей 4:19). 

Когато започнете да пълните мрежите си с хора, на които сте представили 

Исус Христос, вие ще вкусите от най-вълнуващия, радостен и богат живот, който 

можете да си представите. Може би и вие като Исусовите ученици ще изоставите 

мрежите на настоящото си следване, работа или професионални ангажименти и 

ще Го последвате, като свидетелствате за Него в своя Ерусалим, Юдея и Самария и 

до края на света. 

Библейският план, който искам да споделя с вас, може да се раздели на две 

части - лична подготовка и поемане на инициативата. 
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Лична подготовка 
 

Личната подготовка е ключът към плодоносния християнски живот. Ако 

внимателно и с молитва следвате посочените стъпки, те ще преобразят начина ви 

на живот и на свидетелстване за нашия Господ. 

1. Бъдете сигурни, че сте християни 

Милиони добри, морални и набожни хора участват активно в дейността на 

църквата, но не са уверени, че имат настояща и вечна връзка с Бога. Не са сигурни, 

че, когато умрат, ще отидат на небето. След стотици от нашите учебни 

конференции, посещавани от най-искрените и посветени на Бога членове на 

местните църкви, между 10 и 25% от хората обикновено заявяват, че или са 

приели Христос, или са добили увереност в спасението си благодарение на 

полученото обучение. 

Ето един пример. Една забележителна млада жена започна работа към 

движението ни. Със съпругата ми бяхме много впечатлени от нея и бяхме 

уверени, че служението й за нашия Господ ще бъде много успешно. Тя 

произхождаше от чудесно християнско семейство, бе учила в християнска детска 

градина, християнско начално училище, християнска гимназия и християнски 

университет. Винаги бе участвала в дейността на църквата и бе президент на 

Християнската женска асоциация в своя район. Дори бе участвала като съветник в 

няколко евангелизации на Били Греъм. Тази привлекателна и енергична млада 

жена притежаваше всички качества, които бихме очаквали да открием в един 

лъчезарен и плодоносен християнин. 

Когато говорех пред новопостъпилите служители по време на курса на 

обучение, наблегнах на важността да подхождаме внимателно към нуждите на 

хората, които твърдят, че са християни, но не са уверени, че са спасени. „Никога не 

приемайте, че хората, които нямат увереност в спасението си, са християни, дори 

и да са приемали Христос много пъти - казах. - Не бива да се опитвате да 

убеждавате хората, които имат съмнения относно спасението си, че са християни. 

Вместо това трябва да приемете, че не са такива, и с молитва да ги напътствате и 

доведете до увереност в спасението им.“ 

След края на часа тази млада жена ми каза: „Не смятам, че съм християнка и 

винаги съм се съмнявала в спасението си.“ 

Години наред тя бе търсила духовен съвет от много християнски водачи, 

казвайки им, че не е уверена дали е християнка. Тъй като изповядваше всички 

основни доктрини на вярата, те приемали, че е християнка, молели се за нея и я 

насърчавали. Въпреки че се молели с нея, тя така и не била сигурна, че Бог е чул 

молитвите й. „Няма доказателства, че Христос е влязъл в живота ми - каза тя. - 

Страхувам се, че ще умра без Христос.“ 
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Този ден имах удоволствието да споделя благата вест от Ефесяни 2:8-9 с 

тази мила млада жена, която през целия си живот е била в досег с християнството. 

Този път Светият Дух й помогна да се довери на Бога и на Неговото Слово. Чрез 

вяра тя прие Господ Исус, подаръка на Божията любов и благодат, и сърцето й се 

изпълни с радост, хваление и увереност в спасението. Тя бе толкова 

развълнувана, че се обади на родителите си, на жена ми и на други хора, за да им 

каже добрата новина, че сега е уверена, че ще отиде на небето, когато умре. 

Един от най-близките ми приятели от семинарията беше син на известен 

евангелизатор. Родителите му бяха християни. Ние често се срещахме, за да се 

молим заедно. Той знаеше хиляди стихове от Библията наизуст и водеше 

посветен на Бога живот, който постоянно ме насърчаваше и вдъхновяваше. Имах 

привилегията да бъда негов кум. 

Понякога дни наред той ядеше само определени евтини храни, което му 

позволяваше да се храни за по 12-15 цента на ден и да дава повече пари на 

различни мисии. Имаше бакалавърска степен по богословие и вече следваше за 

докторат, когато един ден ми се обади и ми каза: „Бил, току-що станах 

християнин.“ 

Бях удивен. „Ти си един от най-добрите християни, които някога съм 

познавал - настоях аз. - Сигурен съм, че просто си изпитал някакво емоционално 

преживяване.“ 

„Не - отвърна той. - Току-що станах християнин.“ 

Тогава ми обясни, че през целия си живот бил разкъсван от вътрешен 

конфликт и съмнения - нещо, което никога преди не бе споделял. Въпреки че 

многократно бил канил Христос в живота си, до този момент не бил уверен, че 

Исус действително е станал негов Спасител, нямал увереност в спасението си. 

Може би и на вас все още не са ви познати чудото, радостта и увереността, 

че Христос живее във вас, че греховете ви са опростени и че сте деца на Бога. Може 

интелектуално да сте вярвали в Христос в продължение на години. Може да сте 

участвали активно в дейността на църквата; може да сте много добри и набожни в 

очите на хората, но въпреки това да не сте се новородили. 

Приемането на Христос включва пълно посвещаване на Бога, което може да 

бъде илюстрирано най-добре чрез брачните взаимоотношения. Преди много 

години срещнах красива млада жена, която според мен бе най-прекрасната жена в 

целия свят. Когато се опознахме по-добре, ние се влюбихме и се оженихме. Това, 

което ни направи семейство, не беше взаимното интелектуално допадане и 

възхищение, нито емоционалното привличане и обич. Когато един ден 

застанахме пред пастора, ние се оженихме, като чрез вяра изявихме волята си да 

се посветим един на друг. Тогава, казвайки само една дума: „Да“, ние станахме 

законни съпруг и съпруга. 
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След сватбата съпругата ми напусна своя дом и аз - своя и заедно 

положихме основите на нов дом. Докато казвах „Да“, не чувствах нищо особено. 

Стените не се разклатиха, нито проблеснаха светкавици. Всъщност бях малко 

скован. Не ми се викаше от радост, но това не променяше факта, че вече бяхме 

женени. Думата, с която изразихме сърдечното си желание, отбеляза началото на 

нашия брак и сложи край на дългия тригодишен период на годежа ни. Любовта 

ми към Вонет непрестанно расте и след тази знаменита сватбена церемония аз 

съм й казвал хиляди пъти, че я обичам. Но нито веднъж, след като вече си казахме 

„Да“, не съм й предлагал отново да се оженим. 

Така е и при връзката ни с Христос. Посвещаването на Христос включва 

цялата ни личност - разум, емоции, воля. Не е достатъчно да вярваме 

интелектуално, че Исус Христос е Божият Син; не е достатъчно да знаем, че е 

умрял на кръста за греховете ни и е възкръснал от мъртвите; не е достатъчно да 

бъдем кръстени, да участваме активно в дейността на църквата, да четем 

Библията и да се молим всеки ден. Ставаме християни едва когато чрез вяра и в 

израз на волята си приемем подаръка на Божията благодат - Неговата любов и 

прошка чрез Господ Исус Христос. Когато Го приемем чрез вяра, добиваме ново 

естество - новораждаме се в Божието семейство и получаваме вечен живот. 

Ако все още не сте казали на Христос: „Приемам Те като свой Спасител от 

греха и Господ на живота си,“ аз ви насърчавам да го направите още сега. Исус 

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

вляза при него...“ (Откровение 3:20). 

Поканете Го да влезе в живота ви. Тогава Му благодарете, че е направил 

това според обещанието Си. Той няма да ви излъже. 

След като веднъж сте Го приели, не Го обиждайте, като отново Го каните да 

влезе в сърцето ви. До края на живота си започвайте всеки ден, като Му 

благодарите, че живее във вас. Той е обещал да бъде винаги с вас (Матей 28:20) и 

казва: „Никак няма да те оставя и никак няма да те напусна“ (Второзаконие 31:6; 

Евреи 13:5). 

По подобен начин наблегнах на вярата, когато говорих в един от градските 

ни институти по евангелизиране за миряни. В края на изложението ми една жена 

на преклонна възраст дойде просълзена при мен. Каза ми, че от четиридесет 

години била учителка в неделното училище. 

„През последните четиридесет години рядко е минавал ден, в който да не 

съм канила Христос да влезе в живота ми - каза тя. - Но никога досега не съм била 

уверена, че Той е в мен. Отсега нататък ще казвам: „Благодаря Ти, Господи, че си в 

сърцето ми. Повече никога няма да Те обиждам, като Те каня отново и отново да 

влизаш в живота ми, защото сега вече съм сигурна, че си в мен.“ 
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Вие бихте ли сторили същото? Ако никога не сте го правили, направете го 

сега. Ако следната молитва изразява искреното ви желание, спрете и се помолете 

с нея: 

Господи Исусе, аз се нуждая от Теб. Отварям сърцето си за Теб и Те 

приемам като свой Спасител и Господ. 

Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми. Застани начело на живота 

ми и ме води. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. 

Благодаря Ти, че влезе в живота ми. Отсега нататък ще Ти 

благодаря, че си в сърцето ми и че никога няма да ме напуснеш. 

Благодаря Ти, че имам вечен живот според обещанието Ти. 

2. Бъдете сигурни, че в живота ви няма неизповядан грях 

Ако някой грях в мислите или в делата ни прекъсва общението ни с Бога, Той не 

може да живее и обича чрез нас и ние няма да бъдем радостни християни, нито 

плодоносни свидетели за Христос. 

Според Евреи 10 Христос е Божията жертва за нашите грехове. Старият 

Завет описва как израилтяните трябва да отнасят своето жертвено животно при 

свещеника, който го убива и поръсва кръвта му върху олтара, за да се покрият 

греховете им. Но по определеното от Бога време и при изпълнението на 

намеренията Му Исус Христос, Месията, идва, за да умре вместо нас така, както 

предсказват пророците в Стария Завет. Той идва като Божията жертва, за да 

пролее кръвта Си на кръста заради нашите грехове. Следователно вече не е нужно 

да принасяме жертви за греховете си. 

Не можем да прибавим нищо към увереността в спасението и вечния живот, 

които Христос извоюва за нас на кръста. Нито сълзи, нито самоналожена 

дисциплина могат да прибавят нещо към Неговата цялостна и съвършена жертва 

на кръста, на който Той умира вместо нас. Единственото, което можем да 

направим, за да има Христовата жертва смисъл в нашия живот, е да изповядаме 

греховете си и да приемем жертвата Му като пълно и окончателно разплащане за 

всички наши грехове - минали, настоящи, и бъдещи. Библията, Божието свято и 

вдъхновено Слово, казва: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен 

да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). 

На гръцки - езика, на който е написан Новият Завет, думата „изповядвам“ 

(homologeo) означава „съгласявам се с“ или „казвам заедно с“. Какво правим, 

когато се съгласяваме с Бога? 

Първо, признаваме, че извършеният от нас грях е нещо лошо. Бог е свят. 

Той не може да търпи никакъв грях в присъствието Си. При все това Бог, който 

мрази греха, обича грешника. Той ни обича независимо какво правим, но мрази 

греха ни. Когато Божият Дух ни нашепва: „Твоите постъпки и мисли ме 
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наскърбяват,“ ние добре знаем, че сме постъпили зле, и признаваме — 

съгласяваме се с Бога, че това е така. 

Второ, признаваме, че според Евреи, десета глава, Исус е понесъл 

наказанието за всичките ни грехове, когато е пролял кръвта Си на кръста заради 

нас. Сега благодарете на Христос, че е умрял за греховете ви. 

Трето, покайваме се. Буквалното значение на думата „покайвам се“ в 

оригинала е „променям начина си на мислене.“ Променяме отношението си към 

греха, което, разбира се, чрез силата, давана ни от Светия Дух, води до промяна в 

поведението ни. Ние не искаме да вършим онова, което не е угодно на Бога, а да 

започнем да правим това, което Му е угодно. 

Не е възможно да водим свят живот, като същевременно наскърбяваме 

Божия Свят Дух. Ако не признаем греха си и не осъдим постъпката си, ще се 

наложи Бог да ни накаже. Бог обича Своите деца и затова ни наказва, поправя и 

възпитава, когато сме непослушни (Откровение 3:19). Давид пише: „Към Него 

извиках с устата си... Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, 

Господ не би послушал“ (Псалм 66:17,18). 

Изповядвайте греха си в момента, в който Божият Дух ви го посочи. 

Дишайте духовно. Издишвайте, като изповядвате греховете си. Всеки път, когато 

Светият Дух ви помогне да осъзнаете, че сте извършили грях или че вършите 

грях, не се колебайте да го изповядате. Изповядването на греха е важно, за да бъде 

животът ни свят, а свидетелстването ни за нашия Господ - плодоносно и 

заразително. 

3. Бъдете изпълвани с Духа 

Мой близък приятел, голям християнски учен, сподели с група вярващи в един от 

нашите институти по евангелизиране за миряни, че не е щастлив и радостен и че 

рядко свидетелства за Христос. По-късно го запознах с някои от принципите на 

свидетелстването в силата на Духа. Бог промени живота му. Вечерта на същия ден 

той се върна преливащ от радост, защото беше прекарал целия следобед в 

свидетелстване за Христос. Нямаше търпение да ни разкаже какво Бог е 

извършил в живота му. Сподели с нас как благовествал на двама млади студенти и 

как това спомогнало присъствието на Христос в живота му да добие по-реален 

смисъл за него. 

Може би всеки ден прекарвате часове наред в молитва и изучаване на 

Библията, но нямате радост. Не водите онзи изобилен живот, който Исус е обещал. 

За да бъдем плодоносни благовестители, трябва чрез вяра да приемаме 

пълнотата на Божия Дух. Исус обещава: „Ще приемете сила, когато дойде върху 

вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен, както в Ерусалим, така и в цяла 

Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния 1:8). 
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Да бъдем изпълнени с Духа означава с вяра да поканим Светия Дух да ни 

ръководи и укрепва - да ни дава сила да живеем свят и богоугоден живот и да ни 

прави плодоносни свидетели за Него. Основно значение тук имат две думи и два 

стиха: 

Първо, запомнете думата заповед. Ефесяни 5:18 казва: 

И не се опивайте с вино, следствието от което е разпътство, а се 

изпълвайте с Духа. 

Това означава Светият Дух да ни ръководи и укрепва ежедневно. Тази 

заповед се отнася до всеки вярващ - не само до евангелизатора или пастора, не 

само до учителя в неделното училище и другите християнски водачи, а до всеки, 

който вярва в Христос. 

Сега свържете Божията заповед с Неговото обещание, което се намира в 1 

Йоан 5:14,15: 

И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо 

според Неговата воля, Той ни слуша; и ако знаем, че ни слуша, за каквото и 

да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него. 

Ако желаете да предадете ръководството над своя живот на Господ Исус 

Христос, въз основа на Божията заповед и Неговото обещание можете да бъдете 

сигурни, че Той ще ви изпълни, когато чрез вяра приемете пълнотата на Неговия 

Свят Дух. 

Не мислете, че трябва да изпитате някакви специални емоции. Всъщност 

емоциите могат да бъдат много опасни. Изсипете литър бензин на земята, 

драснете клечка кибрит и той ще избухне в пламъци и дим. После всичко ще 

изчезне. Зрелищно, но безполезно. 

Много хора са така отдадени на емоциите и на преследването на духовни 

преживявания, че с поведението си всъщност обиждат Бога. Библията казва: 

„Праведният чрез вяра ще живее“ (Римляни 1:17) и „Всичко, което не става от 

вяра, е грях“ (Римляни 14:23). Самото преследване на емоционални преживявания 

противоречи на принципа на вярата. 

Често, когато застана зад амвона или лично разговарям с хората, не 

чувствам особен изблик на духовна сила или емоция. Понякога от многото 

пътувания, лекции и недостатъчна почивка тялото ми е изтощено, а умът ми е 

замъглен от умора, но въпреки това (ако в живота ми няма неизповядан грях и 

чрез вяра изповядвам Божията пълнота) аз зная, че съм изпълнен с Духа, макар и 

чувствата ми да не потвърждават това. Не разчитам на начина, по който се 

чувствам, а на Божието Слово - на Неговата заповед и обещание. 

Чрез вяра можем да сме сигурни, че през остатъка от живота си ще бъдем 

постоянно и непрекъснато изпълвани с Духа, като продължаваме да „дишаме 
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духовно“ - да издишваме, като изповядваме греховете си, и да вдишваме, като 

чрез вяра приемаме Божията сила. 

Изпълването със Светия Дух ни прави способни да свидетелстваме за 

Христос. На служителите ни, работещи за Христос в 133 страни, в които живеят 

97% от населението на света, казваме: „Не правете нищо, ако не сте напълно 

уверени, че сте  изпълнени със Светия Дух.“ Само служението, извършено за 

Христос в силата на Светия Дух, е угодно на Бога. Служението, основавано на 

плътските ни усилия, е загуба на време и позори името Му, като произвежда 

духовно дърво, слама и плява, които ще бъдат изгорени, когато Христос дойде да 

съди света. 

Ако съзнавате, че не сте изпълнени със Светия Дух, но искрено желаете да 

бъдете угодни на Бога, можете още сега да се помолите със следната молитва: 

Господи Исусе, искрено желая да Ти бъда угоден. Изоставям грешните 

си пътища. Предавам Ти ръководството над живота си. Нищо не 

задържам за себе си. Искам Ти да бъдеш мой Господар и мой Господ. 

Сега въз основа на Твоята заповед да бъда изпълван с Духа и на 

Твоето обещание, че ще ме чуеш и ще отговориш на молитвата ми, 

ако поискам нещо според Твоята воля, чрез вяра аз приемам 

пълнотата на Светия Дух. 

Ако сте се молили с вяра, въз основа на Божията заповед и според 

Неговото обещание вие можете да сте уверени, че Светият Дух вече ви 

изпълва! Можете да сте сигурни в това чрез вяра - със или без 

потвърждение от страна на емоциите ви, като се доверите на Бога и на 

Неговото Слово. 

Ето какво обещава Исус: „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). Тъй като Исус обещава да изяви Себе Си на всички, 

които Му се покоряват, приемливи са онези чувства, които произтичат от живота 

с вяра и от споделянето на благата вест с другите в силата на Светия Дух. 

4. Бъдете готови да благовествате  

Най-добрата подготовка за благовестване е да държите Христос на трона на 

живота си като свой Господ. В 1 Петър 3:15-16 се казва: 

Но пазете свят в сърцата си Христос като Господ и бъдете винаги 

готови да отговаряте на всеки, който ви пита за причината за вашата 

надежда, но с кротост и страхопочитание, като имате чиста съвест, така 

че във всичко, в което ви одумват като злосторници, да се посрамят ония, 

които клеветят доброто ви поведение в Христос. 
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Като всяко друго умение способността да отговаряме за причината за 

нашата надежда в Христос, тоест да свидетелстваме, може да се усъвършенства с 

обучение и практика. 

Ще дам пример. Един пастор ми каза, че се занимавал с християнска работа 

в продължение на повече от двадесет и пет години, но за пръв път помогнал на 

някого да приеме Христос едва след като участвал в една от нашите учебни 

конференции. Той каза: „Вашата лекция върху свидетелстването в Духа и 

разбирането ви за представянето на благовестието с помощта на „Четирите 

духовни принципа“ промениха живота ми. Никога не съм бил толкова щастлив. 

Сега вкусих от изобилния живот, обещан от Исус.“ 

Новооткрита радост струеше от този християнски водач, докато той 

разказваше как за пръв път в живота си помогнал не на един, а на двама души да 

приемат Христос. 

По време на същата седмица на обучение Бог използва стотиците студенти 

и присъстващите миряни, за да се молят по отделно с над деветстотин души, 

които приеха Христос благодарение на тяхното свидетелстване. Обучението даде 

плодове. 

Аз благодаря на Бога за начина, по който използва някои от богословските 

семинарии, библейските школи и други учебни институции, но не е необходимо 

да преминем дългогодишно обучение, преди Бог да може да работи чрез нас. Не 

всеки има дарбата да бъде евангелизатор, но всеки вярващ е призван да „върши 

работата на благовестител“ (2 Тимотей 4:5). Ние имаме привилегията и носим 

отговорността да бъдем свидетели за Господ Исус. Великото Христово поръчение 

в Матей 28:18-20 се отнася за всички християни. 

Умението да използвате простичко помагало като „Четирите духовни 

принципа“ в силата на Светия Дух ще ви направи плодоносни свидетели за 

Христос. 

 

 

Някои християни ще бъдат по-плодоносни от други. Не се притеснявайте, 

ако откриете, че някои от приятелите ви представят Христос на повече хора в 

сравнение с вас. Радвайте се на факта, че онези, които приемат Христос при 

свидетелстването на някой християнин, Го приемат в резултат на служението на 

Божия Дух, в Когото единствено се корени способността ни да принасяме плод. Не 
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забравяйте, че успешно сме свидетелствали тогава, когато сме споделили благата 

вест за Христос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога. 

Лично аз съм убеден, че, ако всеки ден раздавате по десет книжки 

„Четирите духовни принципа“ на невярващи, поне един на всеки петима ще 

приеме Христос, като това съотношение зависи от страната, в която се намирате, 

и от културата на народа й. 

 

 

Поемане на инициативата 
 

Едната страна от плодоносното свидетелстване е личната подготовка. Тя включва 

увереност в спасението, изповядване на греховете, изпълване със Светия Дух и 

готовност да благовестваме. Втората страна е поемането на инициативата. 

При поемането на инициативата има четири стъпки. Нека разгледаме 

накратко всяка една от тях: 

1. Молете се 

Божието свято Слово казва, че каквото и да молим Бог ни чува и отговаря, ако то е 

в съответствие с Божията воля (1 Йоан 5:14, 15). Искате ли близките ви, 

приятелите ви и съседите ви да приемат Христос? Започнете да се молите за тях. 

Следвайте примера на нашия Господ, чиято първосвещеническа молитва е 

записана в Йоан 17: „Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми 

дал...“ (Йоан 17:9). Павел и другите хора, писали Новия Завет, често приканват 

християните да се молят както за други, така и за тях самите. 

Молил съм се за мои близки, които със сълзи на очи съм умолявал да 

приемат Христос. Но дойде ден, в който осъзнах, че Бог не желае те да погинат. 

Неговата обич към тях е много по-голяма от моята.И аз започнах да благодаря на 

Бога с вяра, че те ще станат християни. Повечето от тях вече са приели Христос. И 

все повече имена се прибавят към книгата на живота. 

Както Исус се моли Светият Дух да извърши Своята работа в живота на 

учениците Му, така и вие можете да се молите Светият Дух да изобличава 

невярващите и да им дава силно желание да следват Божиите пътища. Словото 

обещава: 

Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за 

забавяне, а дълго ни търпи; понеже не иска да погинат някои, а всички 

да дойдат на покаяние(2 Петър 3:9). 
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Понякога обаче поради Своите суверенни и неразгадаеми за нас планове 

Бог избира да изчака молитвите на някой загрижен вярващ, преди да излее 

Светия Дух в сърцето на даден човек. Някой е казал: 

„Молим се, не за да спечелим Божията благосклонност, 

а за да почерпим от Неговата щедрост.“ 

Въпреки че Бог не иска „да погинат някои, а 

всички да дойдат на покаяние,“ Неговият план не 

винаги съвпада с нашия. Продължавайте да Му се 

доверявате и да Му благодарите за спасението и 

духовното израстване на хората, за които Той ви 

подбужда да се молите. Мога да ви уверя от личен 

опит и от изучаване на Божието Слово, че, за да 

помогнете на близките си хора да повярват в Христос, 

е необходимо да започнете с молитва. 

Водете си молитвен списък или дневник и 

поименно се молете за невярващи и християни, както 

и по повод на конкретни събития. Когато Бог отговори 

на молитвите ви, отбележете датата и начина, по 

който го е направил. Не след дълго ще се сдобиете с 

писмено свидетелство за Божията вярност, което ще 

ви насърчава и ще укрепва вашата вяра и вярата на 

другите. 

2. Отидете 

Един от най-големите проблеми при свидетелстването е отиването при хората. 

Ще чуете всякакви извинения: „Много съм зает“ или „Чакам Светият Дух да ме 

отведе при някого.“ He чакайте Светия Дух да ви „отведе“! Господ Исус Христос 

вече ни е заповядал да отидем и благовестваме на всички, които биха слушали. Не 

чакайте хората да дойдат при вас! Когато следвате Исус, Той ще ви среща с хора, 

които е подготвил. 

Не забравяйте, че най-значителното, което някога ви се е случвало, е 

познаването на Христос и че най-значителното, което можете да направите за 

другиго, е да му помогнете да приеме Христос. Ако това е вярно, би трябвало да 

започнете да преосмисляте приоритетите си. Как използвате времето си? 

Отделяте ли време всеки ден да споделяте благата вест с някого? 

Може би ще се насърчите, като научите, че много от служителите на Кемпъс 

Крусейд фор Крайст, включително и аз, са стеснителни по природа. Не винаги ни е 

лесно да говорим на хората за Христос. Но, тъй като Исус идва да потърси и спаси 

погиналото и тъй като Той живее в нас, ние просто Го молим да ни дава смелост 

да говорим за Него, като изпълва думите ни със сила. 
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Приемам, че всеки път, когато оставам насаме с някого за известно време, 

Бог ме е срещнал с този човек, за да споделя с него благата вест за Божията любов 

и прошка. 

Например когато бях в Атланта, аз се отбих в един универсален магазин, за 

да си купя вратовръзка. Управителят на магазина ми предложи услугите си и 

докато избирахме вратовръзка, която да подхожда на костюма ми, аз му казах, че 

съм в града за среща с група християнски ръководители и че целта ни е да 

обсъдим как можем да обърнем народа ни отново към Бога. Тогава го попитах: 

„Вие християнин ли сте?“ 

Той отговори отрицателно, но добави, че мисли по въпроса. Показах му 

книжката „Четирите духовни принципа“. Четейки му книжката, стигнах до 

четвъртия принцип, в който се обяснява как можем да приемем Христос и който 

завършва със следната молитва: 

„Господи Исусе, нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря на кръста заради мен. 

Моля Те, прости ми греховете. Отварям сърцето си за Теб и Те приемам за мой 

Спасител и Господ. Благодаря Ти, че опрощаваш греховете ми и ми даваш вечен 

живот. Застани начело в живота ми и ме води. Направи ме такъв, какъвто искаш 

да бъда.“ 

Попитах: „Тази молитва съответства ли на искреното Ви желание?“ 

Той отговори утвърдително и аз му предложих да се помоли с нея на глас и 

той го направи. Веднага след като свърши, аз се помолих за него. 

Тогава го попитах дали знае къде се намира Христос по отношение на 

живота му. Той ме увери, че сега Христос е в живота му. Продължих, като му 

обясних как според Божието Слово той може не само да бъде уверен, че има вечен 

живот, но и да израства като християнин. 

Взех адреса му, както постъпвам обикновено, за да му изпратя важни 

материали за утвърждаване. 

По самолети, ресторанти и дори в асансьори срещам хора, които с готовност 

приемат Христос. 

Където и да отида - било в Америка или в други страни, в самолети, 

ресторанти, асансьори, аудитории, университети или сред миряни, срещам хора, 

които с готовност приемат Христос.  

Споделянето на благата вест трябва да стане част от живота на всеки 

християнин. Всяка сутрин, когато се събудите, благодарете на Господ Исус, че 

живее във вас, и Го молете да използва устата ви, за да разгласявате Неговата 

любов и прошка при всяка възможност през целия ден. 

3. Говорете за Исус 
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Павел казва: „Него ние възвестяваме, като наставляваме всеки човек...“ (Колосяни 

1:28). Не разговаряйте само по странични въпроси като времето, спорта, 

правителството и работата. Молете се и очаквайте Бог да ви даде възможност да 

поведете разговор за Неговия Син. 

 

Една тиха и нежна вдовица на около 30- 35 години била помогнала на 

десетки от своите роднини, приятели и съседи да приемат Господ Исус. Почти 

всяка неделя тя довеждала някой нов човек в църквата. Много от тях били чули 

благата вест за Христос през изтеклата седмица. 

Веднъж я запитали: „Как успяваш да благовестваш на толкова много хора?“ 

Тя отговорила: „Задавам си въпроса: „Ако аз не им кажа за Господ Исус, кой 

ще го направи?“ И не мога да намеря задоволителен отговор.“ 

Днес Бог използва все повече християни редовно да благовестват за нашия 

Спасител, защото са били обучени да говорят за Христос в силата на Светия Дух. 

Те не се отклоняват от целта, като се увличат в разговори по несъществени 

въпроси. Това е причината, поради която книжката „Четирите духовни принципа“ 

е толкова полезна като помагало - тя поставя личността на Христос в центъра на 

целия разговор, като не засяга странични въпроси, които отклоняват вниманието 

от нашия Господ. Освен това „Четирите духовни принципа“ представя благата 

вест по ясен и разбираем за всекиго начин. 

Много хора са настроени враждебно към Бога и към църквата. Те не искат 

да имат нищо общо с религията. Но когато им кажете за Исус, те проявяват 

интерес. 

Спомням си един таксиметров шофьор в Австралия, който ми каза: „Зарязах 

всякакви религии през Втората световна война. Не искам да имам нищо общо с 

Бог, който позволява хората да се избиват един друг. “ 

„Чакай малко - казах му аз. - Ти обвиняваш Бога в нещо, за което човекът е 

виновен. Злото в човека, неговият грях е това, което го кара да мрази, краде и 

убива. “ 



19 
 

Обясних му разликата между религията, при която човекът търси Бога, и 

християнството, при което Бог се открива на хората чрез Исус Христос. Докато 

разговарях с този човек за личността на Христос, отношението му изцяло се 

промени. Не след дълго той каза, че би искал да се моли с мен и да приеме 

Христос. 

Днес много хора са враждебно настроени и към организираната църква 

като цяло и ако желаете да ги спечелите за Спасителя, трябва да говорите преди 

всичко за Него, а не за църквата. След като приемат Христос, повечето от тях ще 

пожелаят да се включат в живота на църквата. 

Други са враждебно настроени към Библията, като не приемат, че тя е 

Божието Слово. Не е необходимо да защитавате Библията - просто я използвайте. 

Използвайте я дори когато разговаряте с хора, които казват, че не вярват в нея. 

Бог е обещал да зачита Словото Си. 

Ако искате Бог да ви използва, говорете за Спасителя и винаги 

насърчавайте тези, на които свидетелствате, да Го приемат в живота си. В 

действителност не може да се каже, че сте „благовествали“ на някого, докато не 

му дадете възможност да приеме благата вест, като покани Христос да бъде негов 

Спасител и Господ. 

Когато говорите за Спасителя, ще откриете, че много хора са готови да Го 

приемат още при първия ви разговор. Но някои може и да не са още „узрели“ за 

това. 

Като момче често ходех на овощната градина на чичо си. Винаги обирахме 

зрелите плодове и оставяхме зелените. След някой и друг ден се връщахме и пак 

обирахме зрелите плодове. Така е и когато свидетелстваме за Христос. Трябва да 

бъдем внимателни с хората. Едни са готови да приемат Христос - те са узрели за 

жътва, а други още не са готови. Те представляват зелените плодове. 

Не спорете с тези, които още не са готови. Не ги притеснявайте, не ги 

обиждайте и не ги принуждавайте „да вземат решение за Христос“. Дайте им да 

четат нещо подходящо (например „Четирите духовни принципа“ или 

„Уникалността на Исус“) и ги оставете. Молете се за тях и след време разговаряйте 

с тях отново - когато Господ ви даде възможност, но продължавайте да търсите 

узрелите. Те са навсякъде около вас. Хиляди, дори милиони, чиито сърца са вече 

подготвени от Светия Дух, чакат да приемат Христос. 

По време на едно пътуване със самолет разговарях с двама души, които 

бяха „духовно зрели“. Осемдесетгодишната жена прие Христос като свой Спасител. 

Другият човек беше президент на голяма корпорация и през целия си живот бе 

вярвал, че Исус Христос е Божият Син и че е умрял за греховете му, но е бил 

твърде зает, за да се посвети на Бога. 
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По време на същото пътуване, докато бях в университета Корнъл, където 

говорих пред студенти и преподаватели, при мен дойде президентът на една 

голяма компания. Той беше на гости на сина си, който бе повярвал преди шест 

месеца. 

„Искам да Ви благодаря за оказаната от Вас духовна помощ на сина ми,“ 

каза той. 

Тогава го попитах дали някога е приемал Христос. Той отговори, че не е, но 

иска да го направи. Сведохме глави в молитва и за голяма радост на сина му той 

предаде живота си на нашия Спасител. 

 

Поемете инициативата, като се моли¬те, отидете при хората, говорите за Исус и 

накрая, като очаквате Бог да ви използва. 

4. Очаквайте Бог да ви използва 

Когато разговаряте за Исус, очаквайте хората да Го приемат - не водени от 

принципа на позитивното мислене, а поради Божията вярност, любов, 

суверенитет, сила и обещание, че Той не желае никой да погине, а всички да 

дойдат на покаяние. 

Господ Исус обещава да даде свръхестествената Си сила на всеки, който се 

присъедини към Него, за да изпълни Великото поръчение. Той казва на 

учениците Си: 

Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете, 

правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца 

и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви 

заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света 

(Матей 28:18-20). 

Ние имаме уверението, че ще разполагаме с Неговата възкресенска сила и 

че Той ще бъде с нас. Нашият Господ винаги зачита верността на всеки, който 

свидетелства, като се уповава на Него. 
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Интересен е фактът, че християнското движение отбелязва феноменален 

растеж тогава, когато учениците се сблъскват със силна и понякога жестока 

съпротива. Това се вижда от писмата на Павел до църквите в Солун и Колос: 

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. И вие станахте подражатели на 

нас и на Господа, като приехте словото сред много скръб с радостта 

на Светия Дух (1 Солунци 1:5-6). 

Благовестието, което дойде до вас, както е и в целия свят, и принася плод и 

расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте Божията благодат в 

истина (Колосяни 1:6). 

Една от най-големите лъжи, ширеща се от векове сред християните, е 

твърдението, че хората не искат да познават Бога лично. Това кара много 

християни да отиват при другите с негативно отношение, като че искат да кажат: 

„Не искаш да станеш християнин, нали?“ С негативното си отношение те пречат 

на хората да признаят нуждата си от Христос. Насърчавам ви да очаквате Бог вече 

да е подготвил сърцата на онези, които искат да приемат Христос, и ще откриете, 

че това действително е така. 

След повече от четиридесет и пет години благовестване на милиони 

студенти и миряни при лични срещи и в малки и големи групи мога да ви уверя, 

че Светият Дух е създал копнеж за Бога в сърцата на много хора по света. 

Милиони са готови да приемат нашия Спасител като свой Господ и само някой 

трябва да им каже за Него. 

Например по време на една от нашите пасторски конференции в Хаити над 

хиляда души приеха Христос в рамките на около четири часа, когато 550 пастори 

и неръкоположени проповедници им благовестваха поединично или по двойки и 

се молеха с тях. 

По време на една великденска ваканция близо 1500 служители на Кемпъс 

Крусейд фор Крайст и студенти благовестваха в Дейтоуна Бийч и над 3500 

студенти приеха Христос. 

Приблизително същия брой обучени свидетели благовестваха на плажа в 

Южна Калифорния и само за един ден почти 2000 студенти приеха Христос. 

Повечето наши служители, миряни и студенти-доброволци твърдят, че от 

10% до 75% от хората, на които ясно представят благата вест, приемат Христос. 

Често този процент зависи от страната и културата. Въпреки това виждаме, че 

Божият Дух е подготвил сърцата на много хора да приемат Христос. Както Исус 

казва: „Нивите са вече бели за жетва“ (Йоан 4:35). Не всеки, на когото 

благовествате за Христос, ще Го приеме, но, когато се уповавате на Бога, Той ще ви 

използва както да сеете, така и да жънете в царството Му. 



22 
 

Успех в свидетелстването 
 

Очаквайте резултати, когато свидетелствате за Христос. Но не забравяйте, че 

независимо как Бог ще избере да използва верността ви да свидетелствате, 

вашата отговорност е да представяте Христос. Негова е отговорността да 

привлича хората при Себе Си. Както и по-рано казах, успешно сме свидетелствали 

тогава, когато сме споделили благата вест за Христос в силата на Светия Дух и сме 

оставили резултатите на Бога. 

Представих ви библейски план, който ще ви помогне да бъдете плодоносни 

свидетели за Христос.  

Първо, започнете, като подготвите себе си: 

1. Бъдете сигурни, че сте християни. 

2. Бъдете сигурни, че в живота ви няма неизповядан грях. 

3. Бъдете изпълвани с Духа. 

4. Бъдете готови да свидетелствате. 

Второ, поемете инициативата: 

1. Молете се. 

2. Отидете при хората. 

3. Говорете за Господ Исус. 

4. Очаквайте Бог да ви използва 

Ако неотклонно следвате този план, ще живеете като плодоносни 

свидетели за Бога. Нищо не може да се сравнява със свидетелстването за Христос 

в силата на Светия Дух. Няма ли да се включите и вие?  

 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да бъдем плодоносни свидетели“ 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“ (2 Тимотей 2:2).  
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Според следните стихове какво е мястото на чувствата в християнския 

живот? 

а. Галатяни 3:11 

б. Римляни 14:21,23 

в. Йоан 14:23 

2. Молите ли се за хората, на които искате да благовествате? Ще поемете ли 

отговорността всеки ден да се молите за другите, като се уповавате на 

Божието обещание да отговаря на молитвите ви? 

3. Как благовестването изразява любовта ни към хората? 

4. Какво би могло да ви спре да разговаряте с другите за Христос? 

5. Защо е важно да поемаме инициативата и да благовестваме, вместо да 

чакаме невярващите сами да дойдат при нас?  

6. Защо е изключително важно да говорим преди всичко за Исус, а не да 

обсъждаме други въпроси (присъединяване към църква, апологетика, и 

т.н.)?  

7. Какво казва Бог за Своето Слово? Как това променя отношението ви към 

благовестването? 

а. Колосяни 1:5-6 

б. Исайя 55:11 

в. Ефесяни 1:13 

г. Евреи 4:12 

8. Какво означава казаното в Йоан 4:35? Какво означава то за вас на практика? 

9. Кое е единственото и основно изискване, за да бъдем угодни на Христос? 

(Евреи 11:6) 

10. В живота на всеки от нас има моменти, в които не ни се свидетелства за 

Христос. Определете кои чувства - страх, неумение, стеснителност и т. н. - 

често ви пречат да свидетелствате. Какви стъпки ще предприемете през 

следващата седмица, за да преодолеете тези чувства? 

11. Какво означава да „очакваме резултати от Бога“, когато свидетелстваме? 

Какви са последствията, ако не очакваме резултати?  
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12. Посочете петима свои познати, които не са приели Христос като Спасител и 

Господ. Какви стъпки ще предприемете тази седмица, за да им представите 

Исус Христос?  

Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Накратко разкажете как сте се уверили, че Христос е влязъл в живота ви. 

През какви етапи преминахте, за да се доверите на Бога? Как може да ви 

помогне това, когато споделяте благата вест с други? 

2. Посочете и обсъдете пасажи от Словото, които според вас спомагат за 

добиване на увереност в спасението. 

3. Обсъдете връзката между ежедневния молитвен живот и отзивчивостта 

към изобличаването от Светия Дух. 

4. Намерете примери от книгата „Деяния на апостолите“, в които християните 

от ранната църква са изпълвани с Духа. Как предприетите от тях действия 

свидетелстват за радостта им? Какво е отражението върху начина, по който 

свидетелстват? 

5. Днес всички следваме натоварени програми и времето ни е ограничено. 

Като група разработете оригинални подходи, които дават на християните 

възможност да оползотворяват времето си, като поставят 

свидетелстването за Христос на първо място. 

6. Научихте, че „успешно сме свидетелствали тогава, когато сме споделили 

благата вест за Христос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите 

на Бога.“ Споделете с групата как тази мисъл може да ви служи за 

насърчение. Ако разговаряте с някого в силата на Светия Дух и този човек 

не приеме Христос, смятате ли, че свидетелстването ви може да се определи 

като успешно? 

7. Защо е важно да говорим за Исус Христос, когато свидетелстваме? Означава 

ли това, че никога не трябва да засягаме теми като политика, църква, 

работа и т. н.? (Римляни 10:9,14; Йоан 1:12) 

8. Защо вярата от наша страна е важна, когато помагаме на другите да 

приемат Христос? Обсъдете как вярата ни действа в живота на хората, на 

които благовестваме. Как използваме вярата, за да воюваме срещу 

духовните си врагове? (Ефесяни 6:10-18; Евреи 11:6) 

9. Бог вложил ли е във вас загриженост за определена държава, етническа 

група или сегмент от обществото? Споделете това с групата. Освен да се 

молите редовно, какви други стъпки можете да предприемете, за да 

благовествате на тези хора за Христос? Обсъдете стратегия за постигане на 

тези цели.  
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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 

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? Бил Брайт. „Четирите духовни 

принципа“ 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 във 

вярата. Има ръководства за изучаване и за водещия върху следните теми: 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1 Християнският живот 

Стъпка 2 Християнинът и изобилният живот  

Стъпка 3 Християнинът и Светият Дух 

Стъпка 4 Християнинът и молитвата 

Стъпка 5 Християнинът и Библията 

Стъпка 6 Християнинът и покорството 
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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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