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С признателност 
 

Поредицата „Десет основни стъпки към Християнска зрялост“ се появи по 

необходимост. Служението на Кемпъс Крусейд фор Крайст се разрастваше бързо из цяла 

Америка и хиляди студенти посвещаваха живота си на Христос – по неколкостотин души 

от университет. Скоро след това стана невъзможно да се работи индивидуално с 

новоповярвалите. Кой щеше да им помогне да израснат в новооткритата си вяра?  

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

християни – изучавания, които да стимулират както отделни хора, така и цели групи да 

изследват дълбочината и богатството на Божието Слово. Въпреки че разполагахме с 

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

През 1955 г. помолих няколко служители да ми помогнат при подготовката на 

серия изучавания на Библията, която да насърчава новоповярвалите да благовестват и 

да израстват духовно. Приносът на служителите на Кемпъс Крусейд бе от изключително 

значение поради постоянния им контакт със студенти при благовестването и 

обучаването на новоповярвалите. И така в резултат от съвместната ни работа се 

появиха „Десет основни стъпки към християнска зрялост“.  

След това скромно начало много други служители дадоха своя щедър принос. 

Веднъж екипът, с който проучвахме и съставяхме материалите, се състоеше от няколко 

души – всички с богословско образование. Някои от тях притежаваха следдипломна 

квалификация, а единият беше защитил и докторат по богословие. Нещо повече, всички 

ние участвахме активно в „спечелването“ на хора за Христос. 

За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за 

професионалното ми съдействие при преработването, допълването и редактирането на 

материала. Също така бих искал да благодаря на Джоет Уимс и Джийн Брайънт за 

тяхната изключителна подкрепа и за това, че се присъединиха към Дон и мен по време 

на редакционния процес. 
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От автора 
 

Дрю бе способен и интелигентен ученик. Ръководеше младежката група в 

църквата си. Благодарение на родителите си и на благотворното влияние на църквата 

той беше приел Христос още като момче. Но както се случва с много младежи, израснали 

в църквата, неговият духовен растеж беше незначителен. 

Едно лято Дрю наново посвети живота си на Христос, но продължаваше да 

чувства липсата на нещо. Днес това вече не е така! Той откри личността и силата на 

Божия Свети Дух и се превърна в радостен християнин и жизнерадостен свидетел за 

Христос. 

Дрю осъзна, че да живееш християнски живот е не само трудно – това е 

невъзможно. Единствено чрез силата на Светия Дух в нас можем да устояваме на 

изкушенията и да вземаме правилни решения. 

„Досега не съм знаел, че трябва да позволя на Бог Свети Дух да живее чрез мен. 

Нямам думи да изразя радостта си, когато открих че „бремето“ да живееш християнски 

живот всъщност изобщо не е бреме, защото Святият Дух ще го живее чрез мен, ако Го 

помоля и Му се доверя.“ 

Християнският живот е истинско приключение, защото Бог ни обича и има 

чудесен план за нас. Ние не сме случайни създания, оставени на произвола на съдбата, 

без смисъл и сигурност в живота. Ние сме хора, призвани да живеем целенасочено, 

пълноценно и радостно.  

Ако искате да откриете източника на тази сила за своя живот и служение, подайте 

ръка и тръгнете с мен. Това изучаване ще ни преведе през много от основните учения в 

Библията. Искам да споделя с вас жизненоважни истини, които ще ви помогнат да 

разберете и заживеете християнски живот. 

Уверявам ви, че, ако прилагате на практика наученото от това изучаване, животът 

ви никога няма да бъде същият. 

Все по-рядко ще изпитвате духовна празнота в сърцето си. Ще се научите да се 

радвате в Господа всеки ден дори когато обстоятелствата около вас не са благоприятни. 

Отегчението ще се превърне във вълнение. Безнадеждността – в надежда. Животът ви 

като християнин ще добие нов смисъл и сила, като позволявате на Светия Дух да работи 

във вас и чрез вас. 

Моята молитва е това изучаване да ви донесе благословение, да обогати живота 

ви, да ви насърчи да вървите по духовния път към зрялост в Исус Христос, като 

развивате Неговия характер в себе си, и да започнете по-ефективно да свидетелствате 

за Него. 
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Каква е целта на това изучаване 
 

В края на учебната ни конференция един лекар се приближи до мен. Беше много 

въодушевен. Преливаше от радост и възбуда. 

 „Откакто научих как да бъда изпълван със Светия Дух и да живея в Неговата сила, 

християнският ми живот се превърна в истинско приключение! – възкликна той. – Иска 

ми се всеки човек да изживее същото приключение с Христос.“ 

С помощта на това изучаване ще узнаете как можете да изпитате  преживяваното 

от този човек и милиони други християни по света – радостта от пълноценния, 

изобилен, целенасочен и плодоносен живот в Христос. Ако досега сте живели в духовно 

поражение – безсилни и безплодни, чудейки се дали християнският живот има въобще 

някакъв смисъл, то тези редове ще ви посочат надежда. 

Ще откриете какво означава да следвате Исус Христос като Господ и какво е 

мястото на църквата в живота ви. Ще научите петте принципа на духовно израстване. 

Ще се уверите, че, за да живеете победоносен християнски живот, Христос трябва да 

пребъдва във вас. 

Когато бъдат разбрани и приложени чрез вяра, някои основни духовни истини 

могат коренно да променят и обогатят духовния ви живот. С помощта на тези изпитани 

принципи животът ви с Бога ще стане по-пълноценен и ще 

започнете по-ефективно да свидетелствате за Спасителя. 

Уверявам ви, че, ако на практика следвате изпитаните 

концепции, изложени в тази Стъпка, ще заживеете живот, 

превъзхождащ всичко друго. 

 

 

Основи на вярата 

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“ е поредица, с чиято помощ можете 

ефективно да изучавате Библията и да разберете християнската вяра. Можете да я 

използвате както за тихото си време, така и за групово разглеждане. 

„Десет основни стъпки“ е разделена на единайсет части – една книжка за 

встъпителното изучаване и десет отделни книжки за всяка от десетте „Стъпки“. Тези 

ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на 

„Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни стъпки – ръководство за водещия“. 

Ще откриете 

какво означава 

да следвате Исус 

Христос като 

Господ. 
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Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 1“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“ от поредицата. Изучавайте уроците старателно и преговаряйте 

всяка „Стъпка“ периодично, за да усвоите разглежданите принципи. 

Ако сте повярвали наскоро, серията „Десет основни стъпки“ ще ви запознае с 

основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще 

започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които 

вероятно ще се сблъскате като новоповярвал. 

Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да 

приемат Христос и да израстват духовно. Личното ви посвещаване на нашия Господ ще 

се затвърди и ще се научите да разработвате ефективен план за молитва и изучаване на 

Библията. 

Ако системно изучавате „Десет основни стъпки към християнска зрялост“, ще се 

научите да живеете в силата на Светия Дух като по-радостен и победоносен християнин. 

Предстои ви изучаване на Библията, което може коренно да промени живота ви. 

Днес милиони хора по света следват Христос и изпитват силата на възкресението Му 

благодарение на здравата основа на вярата си, изградена с помощта на този материал.  

 

Как да извлечете полза от това изучаване 
 

На стр. 9 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „За какво е този шум?“. 

Тя ще ви даде ясна представа за динамиката на християнския живот. Прочетете я 

внимателно, преди да започнете Урок 1. Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

 Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). Всеки урок е 

разделен на две части: изучаване на Библията и практическо приложение. В началото 

на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на изучаването. 

Помнете я, докато разработвате урока. 

 Постарайте се да научите посочените стихове наизуст. Учете ги, като ги 

преписвате върху малки картончета и ги носите винаги със себе си. Всеки ден 

преговаряйте научените стихове. 

 Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. 

В Притчи 7:1-3 ни се напомня следното: 

  

 

Най-важната цел при 
изучаването на уроците е 
не придобиването на 
знания, а близкото и 
сърдечно общуване с Бога. 
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Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази заповедите ми и 

ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай 

ги на плочата на сърцето си. 

 Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра изповядвате Божиите 

обещания, ще изпитате радостта, победата и силата, които Божието Слово внася в 

живота на християните. Когато завършите изучаването на цялата поредица, ще бъдете 

способни да разработите свой метод на изучаване на Библията, като продължавате да 

използвате систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

 

Изучаване на уроците 

 Чрез бегло четене на Библията можем да открием само важните духовни истини, 

които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото е необходимо да го изучаваме. 

Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в една тетрадка и 

химикалка. 

 Всеки урок от това изучаване разглежда важна тема, като е предвидено и място 

за отговори на въпросите. Отделяйте поне 30 минути всеки ден (най-добре сутрин) за 

изучаване на Библията, размишлявайте върху Словото с молитва. 

 Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване на 

Библията не е придобиването на знания или натрупването на библейска информация, а 

близкото и сърдечно общуване с Бога. 

 Ето няколко съвета, които ще ви помогнат по време на изучаването: 

⋆ Определете конкретен час и място за провеждане на изучаването. Уговорете си 

среща с Бога и я спазвайте. 

⋆ Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 

⋆ Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 

⋆ Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата 

около вас. 

⋆ Научете наизуст посочените стихове. 

⋆ Преминете към изучаването на Библията, като се доверите на Бога да ви учи чрез 

него. Молете се и очаквайте Той да бъде с вас. Работете внимателно, като четете 

пасажите от Писанието и размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-

изчерпателни отговори. 

⋆ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите 

и започнете да ги прилагате в живота си. 
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⋆ Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в 

приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните? 

⋆ Преговорете научените стихове. 

⋆ Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, какво 

още трябва да направите? 

⋆ Завършете с молитва, като благодарите на Бога и Го помолите да ви помогне да 

растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

⋆ Когато преминете първите шест урока от тази „Стъпка“, отделете допълнително 

време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно разбирате всеки урок. 

⋆ Ако смятате, че не сте усвоили материала от тази „Стъпка“ достатъчно добре, 

помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато 

напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в живота си. 

 Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

християнски възгледи. Но внимателното изучаване на уроците ще ви даде, с Божия 

помощ, достатъчно знания, за да разкривате и следвате Божия план за живота си. 

Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос 

близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот 

(Йоан 10:10). 

 Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време за 

размисъл върху въпросите. Разсъждавайте върху тях. Вникнете в истините и започнете 

да ги прилагате на практика. Дайте възможност на Бога да ви говори и позволете на 

Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в молитва и изучаване на 

Словото и като Му се доверявате и покорявате, ще изпитате чудната радост от Неговото 

присъствие (Йоан 14:21). 
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За какво е този шум? 
 

Исус Христос е най-забележителната и обаятелна личност в историята. 

Вдъхновената от Него надежда, проявеното от Него съчувствие и показаната от Него 

любов нямат равни на себе си. 

Където и да отидеше Исус, появата Му предизвикваше всеобщ интерес. Хората Го 

следваха; протягаха ръце към Него; зовяха Го; тълпи се стичаха само и само да Го видят, 

да чуят думите Му, да получат изцеление. 

Популярността на Исус нарасна дотолкова, че мнозина искаха да Го направят цар 

на Юдеите. Веднъж, когато влизаше в столицата на Израел – Ерусалим, посрещащото Го 

множество започна да застила пътя Му с връхните си дрехи и отчупени палмови клонки. 

Чуваха се възгласи: 

„Осанна на Давидовия Син!“ 

„Благословен, който иде в Господното име!“ 

„Осанна във висините!“ 

 

Всички разбраха, че Исус е в града. Хората питаха: „Кой е този?“ Отговаряха им: 

„Това е Исус, пророкът от Назарет“ (Матей 21:9-11). 

Какво в този човек причиняваше подобна възбуда 

навсякъде, където се появеше той? Ако се върнем назад в 

историята, ще открием, че хората, чието внимание се е 

насочвало към историческата личност на Исус от Назарет, са 

безчет. И днес Той предизвиква всеобщ интерес! 

 

Милиони копнеят за Христос 

 Със съпругата ми Вонет и с повече от 40 000 наши щатни служители, сътрудници 

и обучени доброволци сме свидетели как хората в близо  200 страни жадуват за Христос. 

Навсякъде, където огласяваме най-великолепната вест на всички времена – в 

университети, градове, села и отдалечени или слабо развити райони – виждаме този 

духовен глад за Христос в сърцата на стотици милиони души. 

 Може би се питате: „За какво е този шум? Защо животът и учението Му 

предизвикват такъв интерес и днес? 

 Безспорно личността на Исус от Назарет е ненадмината. Известният историк и 

автор на „История на християнската църква“ Филип Шаф казва: 

Познаването на Исус 
Христос като личен 
Спасител и Господ е 
несравнима чест и 

ненадминато 
преживяване. 
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  Без да разполага с пари и оръжие, Исус от Назарет завладя 

милиони повече от Александър, Цезар, Мохамед и Наполеон. Без да е 

учен или високообразован, Той даде обяснение на повече земни и 

неземни неща, отколкото всички философи и учени, взети заедно. Без да 

се е обучавал в красноречие, Той говори думи на живот, каквито никой 

друг преди или след Него не бе говорил и които са по-впечатляващи от 

думите на всеки друг поет и оратор. Без да е написал и един ред, Той е 

вдъхновил повече писатели, проповедници, оратори, учени, хора на 

изкуството, изследователи и певци, отколкото всичките велики 

личности от древността до наши дни, взети заедно. Роден в ясли и 

разпънат като престъпник, Той управлява съдбините на цивилизования 

свят и е начело на духовно царство, което обхваща цялата земя. 

 Филип Шаф, „Личността на Исус“, 1913 г., стр. 33 

 Без да се опасяваме, че ще бъдем опровергани, можем да твърдим, че Исус Христос 

е най-радикалната личност в историята. Всичко, свързано с живота Му, е уникално – 

пророчествата за Неговото идване, раждането Му, животът Му, учението Му, чудесата 

Му, смъртта Му, възкресението Му, влиянието Му върху историята и живота на стотици 

милиони хора. 

Какво означава всичко това за нас, днес? Библията казва: 

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 – и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се 

сплотява (Колосяни 1:15-17). 

И ние сме част от Неговото творение. Тъй като Исус Христос е наш Създател, Той 

сам отговаря на основните въпроси, които си задаваме в живота:  Кой съм аз? Защо съм 

тук? Къде отивам? 

 

Следвайки истинската цел на живота си 

Ако сте приели Христос, Той вече живее във вас. Поверете Му ръководството над всяка 

област от живота си и Той ще ви открие отговорите на тези въпроси и ще направлява 

живота ви според истинската цел, за която ви е създал. 

 Христос ще замени пораженията и отчаянието със Своята победа и сила. 

 Много хора смятат, че християнството е нещо, което трябва търпеливо да бъде 

понасяно в очакване на небето. Но не такова го е замислил нашият Господ. Неговото 

намерение е християнският ни живот да бъде плодоносен, вълнуващ и изпълнен с 
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радост. Познаването на Исус Христос като личен Спасител и Господ е несравнима чест и 

ненадминато преживяване. 

 Избавени от тиранията на греха, освободени от „тъмнината на царството на 

Сатана“ и доведени „в царството на Неговия възлюбен Син“ (Колосяни 1:13-14), ние 

знаем защо живеем. Всъщност ключът към радостния и плодоносен живот е смисълът, 

който предлага Исус. Само Той може да ни даде несъкрушим мир и неизчерпаема сила, 

за да оцелеем в този бурен свят. 

  

  



 
 

12 
 

Урок 1: Увереността на християнина 
 

Вярващите от времето на Стария Завет живеят в очакване на идващия Месия. 

Вярващите от времето на Новия Завет отправят погледа си назад към кръста и 

възкресението. В центъра и на двете събития стои уникалната личност на Исус Христос.

   

 Апостол Павел казва: „… и чрез Него да 

примири със Себе Си всичко – било на земята или 

на небето – като въдвори мир чрез кръвта, 

пролята на Неговия кръст. И … да ви представи 

пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, ако 

останете основани и твърди във вярата и без да се 

помръднете от надеждата на благовестието, 

което сте чули…“ (Колосяни 1:20-23). 

 Смъртта на Исус на кръста и Неговото 

възкресение от мъртвите проправят „пътя“ към 

Бога, изминат от стотици милиони души по света. 

 Смъртта на Христос е мостът между Божията 

святост и човешкото грешно естество. Той умря, за 

да понесе наказанието за нашите грехове и да ни 

избави от „властта на тъмнината“ и да ни въведе в 

„царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме 

изкуплението си, прощението на греховете“ (Колосяни 1:13-14). Без възкресението и 

възнесението Му обаче Неговата жертва щеше да бъде непълна и ние щяхме да си 

останем духовно мъртви (1 Колосяни 15:17). 

 Да приемеш Исус Христос като Спасител на света означава да повярваш в жива 

личност. Хората често питат: „Какво означава да вярваш?“ пълното значение на думата  

„вярвам“ е „придържам се към, доверявам се на, разчитам на“. Евангелието от Йоан е 

наречено „Евангелие на вярата“. Там думата „вярвам“ се среща много често. Стих 31 на 

глава 20 посочва целта на книгата: 

А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и 

като вярвате, да имате живот в Неговото име. 

 Увереността на християнина се крепи на живия Спасител. Възкресението ни дава 

основание да сме сигурни, че имаме вечен живот в Христос и че всеки ден нашият 

Спасител живее във нас и чрез нас. 

  

Цел: да даде увереност на 
новоповярвалия, че притежава 
вечен живот и че Христос е в 
живота му. 
Прочетете: Йоан 3:1-20;  
1 Йоан 5:9-15 

Научете наизуст: 1 Йоан 5:13 
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Увереността на християнина 

1. Какво трябва да направи човек, за да стане християнин? (Йоан 1:12) 

 

2. Да бъдеш Божие дете означава да бъдеш роден от кого? (Йоан 1:13). 

 
 

3. Да вярваш в Исус Христос означава да имаш …………………………….. и да бъдеш 

освободен от …………………………… (Йоан 5:24) 

 

4. Какво е направил Христос с греховете ни? (1 Петър 2:24-25) 

 
 

5. Как трябва да се отрази това на живота ни? 

 

6. Кои три неща са характерни за овцете на Исус? (Йоан 10:27) 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

7. Въз основа на заявеното от Христос в Йоан 10:18-30 опишете връзката си с Него. 

 

8. Какво може да се каже за човек, който не вярва на засвидетелстваното от Бога 

относно Сина Му? (1 Йоан 5:10-11) 

 
 



 
 

14 
 

9. Възкресението на Исус е събитието, което коренно променя историята. Как то 

доказва твърдението на Христос, че е Бог (Римляни 1:4) 

 

Защо възкресението е в основата на нашата вяра? (1 Коринтяни 15:17; Ефесяни 2:4-

10) 

 

Нов живот 

1. Какви условия поставя Исус пред Никодим, за да може да види Божието царство 

и да влезе в него? (Йоан 3:3-7) 

 

 

2. Когато се раждаме физически, ние получаваме много неща, за които не знаем – 

фамилно име, привилегии, богатство, любов, грижи и закрила. Когато се раждаме 

духовно, ставаме Божии деца и получаваме вечен живот, божествено наследство, 

Божията любов, грижи и закрила. Бог ни дава всичко това поради голямата Си 

любов. Божиите дарове никога не зависят от променливите човешки емоции, а се 

основават на Неговото неизменчиво Слово. Със свои думи опишете какво имате 

според тези стихове:  

Ефесяни 1:7 

 

Римляни 5:1 

 

Римляни 3:22 

 

Колосяни 1:27 

 

3. Сега, в началото на живота ви като християнин, кои три факта ви дават увереност, 

че познавате Исус Христос? 

1 Йоан 2:31 
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Йоан 3:14 

Римляни 8:16 

Урок 1: Практическо приложение 
 

 

❶ Кой е Исус Христос за вас?  

 

❷ Каква е връзката ви с Бога? 

 

❸ Какъв живот имате сега? 

 

❹ Какво можете да кажете за греховете си? 

 

❺ Защо сте сигурни (или несигурни) в спасението си? 

 

❻ Какви промени вярвате, че са настъпили поради факта, че Христос е в живота 

ви? 
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Урок 2: Животът, направляван от Христос 
 

В живота на всеки човек има един трон, един контролен център – там, където се 

пресичат интелектът, волята и емоциите. На този трон седи или егото, или Христос. 

Нека ви дам един пример 

Аз обичам да планирам колкото е възможно по-надалеч в бъдещето, особено 

когато става въпрос за ключови събития. 

Но понякога така се увличам около проблемите, 

свързани със служението ни по целия свят, че забравям да 

свърша нещо важно.         

Веднъж  само две 

седмици преди началото 

на една особено важна 

конференция, се сетих, че 

трябваше да подготвим 

комплект печатни 

материали, които щяха да бъдат изключително 

полезни на участниците. 

Когато споделих колко спешно са ни нужни тези 

материали с началника на съответния отдел, той 

отговори: „Бил, вече работим на пълни обороти. Просто няма да стане за две седмици.“ 

Това ме подразни. Та нима сътрудникът ми не разбираше, че воюваме за 

човешките души и че трябва да се възползваме от възникващите благоприятни случаи, 

без да ограничаваме усилията си в рамките на 8-часовия работен ден по време на 5-

дневната си работна седмица? Съвсем ясно му обясних мнението си. 

„Ако само ни беше предупредил малко по-ранo… - запротестира той. – просто няма 

начин да смогнем с толкова много работа за толкова кратко време. Трябва да се напише, 

после да се оформи, да се вмъкнат илюстрациите, да се отпечата…“ 

Той очевидно не споделяше загрижеността ми за наближаващото събитие. Аз 

продължих да настоявам. „Виж, това е важна международна конференция, - казах му 

твърдо, като повиших глас. – Ситуацията изисква извънредни усилия. Моля те, намери 

начин да подготвиш материалите за конференцията навреме, дори ако трябва да 

работите денонощно.“ 

Ясно виждах, че колегата ми е объркан. Но си мислех: „Тези материали трябва да 

бъдат отпечатани. Нуждаем се от тях на всяка цена.“ 

Малко след разговора почувствах, че Светият Дух ме изобличава. Да, дори когато 

най-добронамерено служим на Господа, можем да се препънем. В опита си да бъда 

богоугоден аз бях обидил един скъп брат в Христос. Не бях проявил разбиране към него 

и екипа му и не се бях съобразил с огромния размер на работата, която вършеха всеки 

ден. Вместо да го помоля да обмислим заедно възможностите и да му помогна да 

Цел: Да покаже, че 

християнският живот е 

възможен, единствено ако 

Христос го живее чрез нас. 

Прочетете: 1 Коринтяни 

2:11-3;5; Галатяни 5:16-24 

Научете наизуст:  
Филипяни 4:13 
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пренареди задачите си по важност така, че да успее да вмести и новата работа, аз 

буквално му заповядах да изпълни нареждането, без изобщо да покажа уважение към 

факта, че екипът му вече оставаше да работи извънредно до късно вечер. Бях реагирал 

с раздразнение, а не с дух на любов, разбиране и колегиалност. 

В този момент аз трябваше да направя избор. 

От една страна, можех да оставя нещата така. В края на краищата, нима 

управителят на една голяма организация няма право да ускори някои проекти, когато е 

необходимо? Нима целта (стратегическата международна конференция) не оправдава 

средствата (да се свърши работата на всяка цена)? Нима не биваше да проявя малко 

повече твърдост спрямо съмненията на моя колега, за да му помогна да разбере 

важността на момента? 

Съдейки по човешки, аз вероятно можех да си намеря оправдание и да оставя 

инцидента да отмине. Но нямаше да имам вътрешен мир и спокойствие, понеже Светият 

Дух щеше да продължи да ми сочи греха, а и Бог нямаше да благослови усилията, които 

полагах за Него, докато този грях ставаше неизповядан. На всичкото отгоре, някои от 

скъпите ми колеги щяха да останат наранени от коравосърдечието ми.  

От друга страна, можех да оправя проблема, като постъпя според Словото. 

Съвестта ми беше неспокойна, понеже Светият Дух ме изобличаваше, когато се опитвах 

да намеря рационално извинение за поведението Си. Онова, което смятах за проява на 

управленски умения, за Бог беше грях под формата на раздразнителност и неоправдан 

гняв. 

Знаех, че ако иска да бъда угоден на Господа, трябваше да последвам 

напътствията на Словото. Изповядах греха си пред Него и приех прошката Му. 

Тогава дойде най-трудното. 

Отидох в офисите, където работеше екипът на моя сътрудник и помолих за 

прошка. Плакахме, смяхме се и се молихме заедно, почувствали свежия прилив на 

Божията любов сред нас. Тогава обсъдихме проблемите си и заедно, като колеги 

намерихме начин да преструктурираме приоритетите си и да отпечатаме материалите 

навреме! 

Това е смисълът на християнския живот – да оставяме Христос да седи на трона. 

Правим го, когато разберем как да живеем, ръководени и укрепвани от Светия Дух, 

защото Той дойде с главната цел да прославя Христос, като дава сили на вярващите да 

водят свят живот и да бъдат плодоносни свидетели за нашия скъп Спасител. 

Много хора имат погрешни схващания за християнския живот. Някои смятат, че 

след като приемат Христос в живота си чрез вяра, отговорността да водят богоугоден 

живот дотолкова, доколкото им позволяват собствените сили, е изцяло тяхна. Други 

вярват, че Христос е влязъл в живота им, за да им помогне да живеят и работят за Божия 

слава. Тези представи за християнския живот изглеждат добре на пръв поглед, но всяка 

от тях съдържа някаква слабост, която в действителност подкопава основата на 

ефективния християнски живот. 
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Въз основа на Римляни 7:18, Галатяни 2:20 и Римляни 1:17 какъв смятате, че 

трябва да бъде основният ни подход? Запишете отговора си тук: 

 

 

 

 

Някой бе казал: „Християнският живот не е труден – той е невъзможен.“ 

Единствено Исус Христос е живял християнски живот. Днес Неговото желание е да 

продължава да живее чрез християните, в които обитава. В увода си към своя превод на 

част от Новия Завет „Писма до младите църкви“ Ж. Б. Филипс пише: 

 

Най-голямата разлика между съвременното християнство и онова, 

за което четем в тези писма, посланията от Новия завет, е тази, че за нас 

то представлява предимно дейност, докато за тогавашните християни 

то е било реален живот. Ние сме склонни да ограничаваме християнството 

до наръчник от правила или, в най-добрия случай, до морален или житейски 

кодекс. Ясно се вижда как вярата завладява изцяло живота на първите 

християни и го променя напълно. И те не се колебаят да описват това като 

Христос, Който живее в тях. 

 

Малко преди Своята смърт Христос казва на учениците Си, че е най-добре да ги 

напусне, за да може Божият Дух да дойде и да обитава във всеки един от тях (Йоан 14:16-

20; 16:7). С други думи, Христос напускаше учениците Си физически, за да може винаги 

да присъства във всеки един от тях духовно. 

Днес, когато човек повярва в Христос, Христос идва да живее в него чрез Светия 

Дух (Римляни 8:9). Неговата цел е да живее Своя живот чрез нас. Много християни се 

уповават на своята ограничена сила вместо на безграничната Христова сила. 

Запитвали ли сте се някога: „Как мога да изпитам Христовата победа в живота 

си?“ за да намерим отговора, нека разгледаме трите вида хора в света днес: 

нехристиянин (естествен човек), духовен християнин и плътски християнин.  
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Нехристиянинът или естественият човек 

На диаграмата окръжността представлява живота на човек, който не е приел Христос 

като Спасител и Господ. Христос е извън живота му и иска да влезе в него (Откровение 

3:20). 

 

 

 

 

 

 

1. Според вас кое 

прилагателно най-

добре описва човека, който не разбира нещата от Божия Дух? (1 Коринтяни 

2:14) 

2. Как е описано собственото „аз“ в следните стихове? 

 

Римляни 6:6 

 

Галатяни 5:16-17 

 

 

3. Посочените поне три характеристики на нехристиянина, описан в Ефесяни 

2:1-3. 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4. В какво състояние се намира сърцето на естествения човек? (Еремия 17:9) 

5. Избройте 13-те гряха, които извират от сърцето на човека по думите на Исус. 

( Марк 7:20-23) 

6. Обобщете каква е връзката между Бога и нехристиянина (Йоан 3:36) 

7. Как тогава човек става християнин? (Йоан 1:12; Откровение 3:20) 

 

 

Духовният човек или ръководеният от Христос християнин 
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Тази окръжност описва човек, който е приел Исус Христос в живота си и Му 

позволява да го ръководи и укрепва. Христос е заел полагаемото Му се място на 

трона на живота. Собственото „аз“ е отстъпило от престола. 

 

Живот, направляван от Христос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посочете и други характеристики на живота на човек, ръководен от Божия Дух. 

(Галатяни 5:22-23) 

2. В какъв смисъл ръководеният от Духа живот може да се нарече „заменен“ живот? 

(Галатяни 2:20) 

3. Откъде християнинът черпи сила, за да живее този иначе невъзможен живот? 

(Филипяни 4:13) 

4. Какво има духовният християнин, което му позволява да разбира Божиите неща? 

(1 Коринтяни 27:14-16) 

 

Плътският християнин и разрешението на проблема 

В 1 Коринтяни 3:1-3 апостол Павел нарича християните „плътски“ (собственото им „аз“ 

е в центъра на живота), а не „духовни“ (Христос е в центъра на живота). Диаграмата 

представя живота на човек, подвластен на собственото си „аз“, отнело трона от Христос 
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и настанило се на него. Резултатът е загуба на близкото общение с Христос, въпреки че 

човекът си остава християнин: 

 

 

 

 

 

Живот, 

направляван от собственото „аз“  

 

 

 

 

 

1. Опишете как е представен плътският християнин в 1 Коринтяни 3:1-3. 

 

Назовете пет или шест действия, които произтичат от плътския начин на живот. 

(Галатяни 5:19-21) 

 

Със свои думи обобщете какво е отношението между плътския ум и Бога според  

Римляни 8:7. 

 

2. За да се отървем от плътския начин на живот (живот, направляван от собственото 

„аз“),  трябва да предприемем три стъпки: 

1) Трябва да изповядаме греховете си, като признаем, че сами сме ръководили 

живота си. Какво ще направи Бог, когато изповядаме греховете си? (1 Йоан 

1:9) 

Прочетете Притчи 28:13. Какво ще последва, ако не изповядваме греха си? 

 

Какво ще последва, ако изповядваме греха си? (Притчи 28:13; Псалм 32:1) 
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2) Трябва да предадем ръководството над живота си на Христос. Със свои думи 

въз основа на записаното от Павел в Римляни 12:1-2 опишете как представяме 

телата си на Бога. 

3) Чрез вяра трябва да приемем, че Христос се е отзовал на поканата ни и е поел 

трона на нашия живот. Как можете да бъдете сигурни, че когато помолите 

Исус Христос да заеме Своето място на трона на живота ви, Той ще го направи? 

(1 Йоан 5:14-15) 

 

Ние приемаме Исус Христос чрез вяра. Как Му позволяваме постоянно да 

ръководи живота ни? (Колосяни 2:6) 

 

Посочете три причини, които правят вярата така важна. (Евреи 11:6; Римляни 

14:23; Римляни 1:17) 

1) 

2) 

3) 

 

 

 

Урок 2: Практическо приложение 
 

Ключът към изобилния живот е да позволим на Исус Христос да ни ръководи 

непрекъснато чрез Светия Дух, Който обитава в нас. Когато разберем, че сме 

съгрешили, трябва веднага да изповядаме греха си, да благодарим на Бога, че ни 

прощава, и да продължим да живеем в близко общение с Него. 

 

❖ В молитва изпитайте сърцето си. Наистина ли искрено желаете Исус да ръководи 

живота ви? Ако не, помолете Бога да промени отношението ви. С вяра Му 

благодарете, че е започнал да го прави. 

 

 Избройте области от живота си, които според вас трябва да бъдат предоставени 

под контрола на Исус Христос. 
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 Помолете Бога да ви покаже как да поставите тези области от живота си под 

Неговото ръководство. 

 

 За да придобие 1 Йоан 1:9 смисъл в живота ви: 

 На отделен лист хартия избройте своите грехове и неуспехи; 

 Изповядайте 1 Йоан 1:9, като напишете думите на стиха напряко на списъка; 

 Благодарете на Бога за Неговата прошка и очистване; 

 Унищожете списъка; 

 Поправете стореното от вас зло, когато е необходимо и възможно. 

 

 

Урок 3: Петте принципа на растежа 
 

Да приемете Исус Христос за свой Спасител и Господ 

е най-важното решение в живота ви. Тогава сте 

влезли в Божието семейство и сте получили всичко, 

от което се нуждаете, за да живеете изобилен 

християнски живот. 

 Но това не означава, че духовната ви зрялост е 

като на човек, живял в Христос в продължение на 

години. Християнският живот е процес, който започва чрез вяра и се живее чрез вяра. 

 Какво става с детето, което не се развива физически правилно? Или 

емоционално? Или духовно? Човек се нуждае от определени неща, за да расте и се 

развива духовно така, както се нуждае от въздух, храна, почивка и движение, за да живее 

физически. 

 В този урок ще разгледаме петте принципа на християнския растеж. Първите два 

– „Трябва да изучаваме Божието Слово“ и „Трябва да се молим“ – ни помагат да 

задълбочим взаимоотношенията си с Бога. Това може да се нарече общуване по 

вертикала. Бог ни говори посредством Библията; а ние Му говорим чрез молитвата. 

Цел: Да представи основите на 
духовния растеж на 
християнина и да насърчи 
прилагането им в практика. 
Прочетете: Яков 1:18-27; 
Матей 26:31-75; 1 Коринтяни 
12:12-27;  Деяния 26:12-29 

Научете наизуст: 2 Тимотей 
2:15 
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 Следващите два принципа – „Трябва да имаме общение с други християни“ и „ 
Трябва да свидетелстваме за Христос“ – касаят отношенията ни с хората. Това може да 
се нарече общуване по хоризонтала. По време на общението ни с други християни ние 
разговаряме с тях за нашия Спасител и връзката, с която Той ни сплотява. Когато 
свидетелстваме, ние общуваме с нехристияни. Разказваме им кой е Исус, какво е 
направил Той за нас и какво иска да направи за тях. 
 
  
Петият принцип – „Трябва да се покоряваме на Бога“ – е много съществен за растежа. 
Като се покоряваме на Бога, ние изпитваме нарастваща радост, мир и общение с Господ 
Исус Христос и другите вярващи. Освен това ставаме все по-зрели духовно. 
 Ако следвате тези принципи, можете да бъдете сигурни, че зрелостта ви в Христос 
расте. 
 
 

Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Първи принцип: Трябва да изучаваме Божието Слово. 

Прочетете Яков 1:18-27 

 Без да сте го решили изрично, вие не бихте гладували цяла 

седмица, та дори и един ден, нали? Храната ни е необходима, за да 

живеем физически. Ако не се храни, организмът отслабва и след 

време се разболява. Липсата на духовна храна води до същите резултати в духовния ни 

живот. 

1. Каква е духовната храна на новоповярвалия християнин? (1 Петър 2:2) 
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Как се храните духовно в момента? 

 

 

Прочетете Псалм 119. Посочете няколко начина, по които Бог може да ви помага 

чрез Словото си. 

 

 

 

2. Исус казва: „Не само с хляб ще живее човек.“ Според Него как трябва да живеем и 

да се храним? (Матей 4:4) 

 

Как правите това на този етап от живота си? Опишете как то е 

обогатило духовния ви живот. 

3. Кои са двете характеристики на одобрявания от Бога 

работник, посочени в 2 Тимотей 2:15 

1) 

2) 

Какви стъпки сте предприели, за да усвоите тези 

характеристики? 

4. Какво казва Исус за хората, които четат и вярват в 

Божието Слово? (Йоан 8:31-32) 

5. Какво е значението на тези думи за живота ви? 

Кога духовно зрелият човек размишлява върху Словото? 

(Псалм 12-3) 

6. Как можете да правите това в нашия динамичен и разединен свят? 

7. До какви конкретни промени очаквате да доведе Божието Слово в живота ви? 

 

Втори принцип: Трябва да се молим. 

Прочетете: Матей 26:31-75.    

 Замисляли ли сте се някога върху факта, че имате пряк достъп до най-могъщата 

Личност във вселената? По всяко време можете да Му представите нуждата си – каквато 

и да е тя. Той винаги има време за вас и вниманието Му е изцяло насочено към вас. 

 Молитвата е сърдечен разговор с Бога и преклонение пред нашия любящ небесен 

Баща. Малко са нещата, които ни укрепват и ни издигат над проблемите така, както 
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молитвата. Но молитвата не е начин за бягство от проблемите, за лично удовлетворение 

или за постигане на егоистични цели. 

 Тя е отправена към Бога покана за разговор. Молитвата включва още много неща, 

но това е основното. 

 След като се запознаете основно с горния пасаж, отговорете на следните въпроси: 

1. Какво ни заповядва Исус в Матей 26:41? 

Защо ни заповядва това? 

Защо Петър не успя да устои на изкушението? 

2. Какво бе най-сериозното последствие от нехайството на Петър по отношение на 

молитвата? 

Помислете за своя молитвен живот. Какви са последствията от вашето нехайство по 

отношение на молитвата? 

3. Как Христос получи вътрешна сила, за да посрещне най-страшното изпитание в 

живота си? 

4. Колко често трябва да се молим? (1 Солунци 5:17) 

Да се молим непрестанно означава през целия ден непринудено и свободно да 

разговаряме с нашия небесен Отец. Молитвения ни живот трябва да ни приближава до 

Господ Исус Христос. Колкото повече се задълбочава общението ни с Христос, толкова 

по-ефективен става молитвеният ни живот. 

И каквото и да поискаме в Мое име, ще го направя, за да се прослави 

Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя (Йоан 14:13-14). 

 Посочете как можете да увеличите времето, което прекарвате в молитва. 

 

Трети принцип: Трябва да имате общение с християни. 

Прочетете: 1 Коринтяни 12:12-27 

 Да имаме общение означава да се събираме с други хора, които също обичат 

Христос, и да вършим нещо заедно. Няколко главни горят буйно в камината, но ако 

извадим някоя от тях и я оставим настрани, то тя скоро изгасва. Ако християните не 

работят заедно, огънят на ентусиазма ще угасне. Общението има съществено значение 

за духовния растеж на християнина. Ето защо е изключително важно да участваме 

активно в живота на църквата. 
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1. Какво не бива да пренебрегваме като Божии деца? (Евреи 19:23-25) 

2. Според горните стихове, какво трябва да правим един за друг? 

 

Как сте правили това напоследък и спрямо кого? 

 

3. В кои четири неща постоянстват новоповярвалите в Деяния 2:42? 

1) 

2) 

3) 

4) 

Защо всяко от тези четири неща е така важно за духовния растеж? 

4. Как общението с християни обогатява живота ви? Посочете конкретни примери. 

5. Защо е важно християнинът да се включи в малка група и да споделя Божието 

Слово с други християни? 

Защо е така необходимо да разрешавате конфликтите си с други християни? 

 

Какви стъпки можете да предприемете, за да разрешите появил се конфликт? 

(прочетете 1 Петър 3:8-11.) 

 

Четвърти принцип: Трябва да свидетелстваме за Христос. 

Прочетете: Деяния 26:12-29. 

 Свидетелят е човек, който разказва чутото и видяното от него. Той споделя 

личния си опит. Всеки, който има жива лична връзка с Христос, може да свидетелства за 

Него. Свидетелстването е следствие от християнския живот. Примерът на жизнения 
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християнин е заразителен. Когато присъствието на Господ Исус изпълва живота ни, ние 

съвсем естествено говорим за него на тези, с които общуваме. 

1. В Римляни 1:14-16 Павел излага своето виждане за благовестването. Опишете 

какво е то, като го изкажете от свое име. 

 
 

2. Сравнете своето виждане за свидетелстването с това на Павел (Колосяни 1:28) 

 

3. Според заръката на Петър за какво трябва да бъдем винаги готови? (1 Петър 3:15) 

 

Къде и кога можете да правите това? 

 

4. Какво обеща Исус в Деяния 1:8  

 

Как животът ви в момента отразява това общение? 

 

5. Посочете поне трима души, на които можете да свидетелствате в силата на 

Христос. 

 

1) 

2) 

3) 

Помолете Бога да ви покаже как да споделите благата вест за Христос с всеки от 

тях. 

 Привилегия и отговорност на всеки християнин е да предава Христовото 

послание на всеки срещнат. Ако желаете да научите повече за ефективното 

свидетелстване за Христос, пишете на адрес: гр. София 1784, П.К. 62, „Агапе 

България“ и потърсете подготвените от нас материали. 

 

Пети принцип: Трябва да се покоряваме на Бога. 

Прочетете: Римляни 6:14-23 
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 Ключът към бързия духовен растеж е покорството към Божията воля. 

Безполезно е да познаваме принципите на растеж, ако не ги прилагаме в живота 

си. Глупаво е да не сме покорни към Този, Който ни обича и Който единствен знае 

кое действително е най-доброто за нас. Помнете, че Неговото желание да имате 

изобилен живот е много по-голямо от вашето. 

1. Какво казва Христос относно служенето на повече от един  господар? 

(Матей 6:24) 

 

2. Как трябва да възлюбите Господа? (Матей 22:37) 

 

 

3. Как можете да докажете, че Го обичате? (Йоан 14:21) 

Как го доказвате днес? 

А тази седмица? 

4. До какъв резултат ще доведе спазването на Христовите заповеди? 

(Йоан 15:10-11) 

5. Според Бога какъв трябва да бъде животът на тези, които казват, че 

пребъдват в Него? (1 Йоан 2:6) 

6. Откъде черпим сили да се покоряваме на Бога? (Филипяни 4:13) 

 

Какви са последствията, когато се опитваме да изпълняваме Божиите 

заповеди, като разчитаме на собствените си сили? 

7. Като вземете предвид Лука 6:46-49, обяснете защо е наложително да се 

покорявате на Бога.  
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Урок 3: Практическо приложение 
 

В таблицата попълнете петте основни принципа на християнския растеж, 

ключовия стих за всеки от тях, значението му за духовната зрялост и поне един 

начин за приложение на всеки принцип в живота ви. 

 

Принцип Ключов 

стих 

значение приложение 
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Урок 4: Авторитет за християнина 

 

Преди да повярвам в Исус Христос, Божието Слово беше напълно неразбираемо за мен. 

В гимназията и университета се опитвах да го чета от време на време, но го намирах 

скучно. Накрая реших, че никой интелигентен човек не би могъл да вярва в Библията. 

 После станах християнин.   

 Животът ми се промени, а така също и 

отношението ми към Словото. Осъзнах, че Библията е 

святото, вдъхновено и вечно Божие Слово. 

Това Слово е не само боговдъхновено – на него се 

основават и убежденията ни като християни. От него 

разбираме какво е Божието отношение към начина ни на 

живот и плодоносно свидетелстване за нашия Господ Исус 

Христос. 

 Библията е Божието любовно послание към човека. 

От Битие до Откровение тя разказва за нескончаемата 

Божия милост към нас и за желанието Му да общува с нас. 

  
 Освен това Библията разкрива Божиите атрибути. 

Тя ни казва, че Той е свят, всемогъщ, праведен и 

справедлив, че е 

любящ, милостив и добър; че е благ, дълготърпелив 

и верен; че е мощен, мъдър и винаги готов да се 

отзове на Своите деца. 

 Колкото повече четем Словото Му и 

размишляваме над него, като позволяваме на Светия 

Дух да ръководи живота ни, толкова повече плодове 

ще принасяме за Господа. Тъй като Божието Слово е вярно и „по-остро от всеки двуостър 

меч“, то е облечено в силата на Светия Дух да изявява истината относно състоянието на 

света днес и относно нашия личен живот и проблеми. 

 Абсолютният авторитет на Библията и въплъщението на Христос са съвършени. 

В Йоан 10:34-37 Христос учи, че Старият Завет е напълно точен. В Матей 4:4-7, 10 Той го 

цитира като авторитетен източник. 

Освен това Исус заявява пред последователите Си, че думите които говори, са от 

Бога (Йоан 3:34) и че никога няма да преминат, а ще запазят авторитета си през вековете 

(Матей 24:35). 

Цел: да представи ролята и 
силата на Библията в 
християнския живот. 
Прочетете: Псалм 119:2-13 

Научете наизуст: 1 Солунци 
2:13 
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Също така уверява учениците Си, че Светият Дух ще им напомня думите Му, за да 

могат вярно да проповядват и пишат, без да разчитат на паметта си (Йоан (6:12-15). 

Убеждението, че Писанията са боговдъхновени, трябва да ни подтиква да 

изучаваме Библията и да размишляваме над нея. Насърчавам ви да приложите на 

практика научените в този урок принципи относно боговдъхновеното Слово. Нека Бог 

ви говори и Светият Дух да ви преобрази в радостни и плодоносни християни. 

 

Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Твърдения за авторитета на Библията 

1. Какво твърдят следните пророци за своите писания? 

Исайя 43:1-12 

 

Еремия 23:1-8 

 

Езекиил 36:32-38 

 

2. Какво заявяват следните автори относно другите автори на Писанията? 

Павел (Римляни 3:1-2) 

 

Петър (2 Петър 1:19-21) 

 

Авторът на Евреи (Евреи 1:1) 

 

Ако тези автори така са уважавали Писанията, какво трябва да бъде нашето 

отношение към Библията? 

 

3. Какво място трябва да заема Божието Слово в живота ни и в начина, по който 

реагираме на обстоятелствата и събитията? 

 

Целта на самостоятелното изучаване на Библията 

1. Посочете няколко практически резултата от задълбоченото изучаване на 

Божието Слово? (2 Тимотей 3:15-17) 
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До какви промени в живота ви е довело изучаването на Библията? 

 

2. В Деяния 20:32 Павел посочва две неща, които Божието Слово може да направи. 

Кои са те? 

1) 

2) 

3.  Как четенето на Библията трябва да се отразява на живота ви? (Яков 1:22-25) 

 

Посочете някое свое затруднение. Как четенето и размишляването върху Божието 

Слово ви помагат да се справяте със ситуацията? 

 

Подготовка за изучаване на Библията 

1. Планирайте определено време 

Кога Мойсей се срещаше с Бога? (Изход 32:2-4) 

 

Кога Исус се срещаше с Бога? (Марк 1:35) 

 

Кога е най-подходящото време за вас? 

 

2. Намерете подходящото място. 

Къде се молеше Исус? (Марк 1:35) 

 

Защо е полезно да сме сами? 

 

3. Използвайте следните пособия: 

 съвременен превод на Библията 

 тетрадка и молив 

 речник 

Как можете да използвате тези пособия, когато изучавате Библията? 

 

Метод за самостоятелно изучаване на Библията 

Използвайте Псалм 119:57-104 и приложете следните три основни стъпки за системно 

изучаване на Библията. 

1. Наблюдение: какво казва пасажът? Прочетете го бързо с цел да се запознаете със 

съдържанието му. 

2. Прочетете го отново – този път внимателно – като подчертавате ключовите думи 

и фрази. 
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3. Тълкуване: какво означава този пасаж? Помолете Бога да ви помогне да разберете 

текста! Проверете в речник или съвременен превод на Библията точното 

значение на думите. Задайте следните въпроси: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? 

Защо? 

4. Приложение: Запитайте се: Какво означава този пасаж за мен и как мога да го 

приложа в живота си? 

5. Направете списък на: 

 житейските възгледи, които трябва да промените 

 греховете, които трябва да изповядате и изоставите 

 делата, които трябва да правите / не правите 

 примерите, които можете да следвате 

 Божиите обещания, които можете да изповядвате чрез вяра 

 други конкретни неща 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4: Практическо приложение 
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❖ Изучете Лука 19/:1-10, като приложите метода за изучаване на Библията, който 

току-що разгледахме. 

 

 Какво се казва в този пасаж? 

 

 Какво означава казаното? 

 

 Как можете да го приложите в живота си? 

 

 Доколко ефективно ще можете вече да прилагате този метод, при изучаване на 

други пасажи? 

 

 Какво очаквате да се промени в живота ви, като продължавате задълбочено да 

изучавате Библията? 

 

 Планирайте времето си за изучаване на Библията през следващите четири 

седмици. Запишете часа, мястото и пасажите, които ще изучавате 
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Урок 5: Да се научим да се молим 
 

 Общуването е важен елемент на всяко добро взаимоотношение, включително и 

това с Бога.  Бог иска да Му доверяваме проблемите и грижите си. Желанието Му е да 

разговаряме с Него за всяка област от живота си. Това общуване с Бога се нарича 

молитва. 

 Молитвата е нещо много повече от думи. Когато се 

молим, ние изливаме сърцето си пред Бога. Това е 

преживяване, взаимоотношение, а не дейност. 

 Като Божии деца ние можем смело да пристъпваме 

пред престола Му. В Евреи 4:14-16 авторът пише: „И така, 

като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през 

небесата, Исус, Божия Син, нека държим здраво това, което 

сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, 

който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а 

имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин 

като нас, но пак е без грях. Затова нека пристъпваме с 

дръзновение към престола на благодатта,  за да получим 

милост и да намерим благодат, която да ни помага 

благовременни“. 

 Тъй като се молим на Царя на царете и 

Господаря на господарите, Създателя на небето и 

земята, ние трябва да заставаме в присъствието Му 

с дълбока почит. В същото време Той е и нашият 

небесен Баща, който се грижи за нас. Ето защо 

можем да се изправим пред Него спокойно и 

радостно със съзнанието, че Бог ни обича повече, 

отколкото друг би ни обикнал някога. 

 

  

Цел: Да покаже как се изгражда 
молитвен живот. 
 

Прочетете: Филипяни 4:6; 
Псалм 62:8; Деяния 4:23-33 

Научете наизуст: Марк 11:24 
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Урок 5: Изучаване на Библията 
 

Какво е молитвата? 

Тъй като молитвата е общуване между две личности, тя може да се определи и като 

диалог. Изразете в едно изречение ролята на всеки от изброените факти в диалога 

между вярващия и Бога. 

1. Молитвата е привилегия на вярващите. (Йоан 3:22-23) 

 

2. Нашата връзка с Бога е като тази на деца с баща им. (Ефесяни 2:4-5,8; 1 Петър 5:7) 

 

3. Бог иска да чуе какво казваме. (Псалм 62:8; Притчи 15:8) 

 

4. Бог се радва на нашето общение и копнее за него (Псалм 27:8; Йоан 4:23; Притчи 

15:8) 

 

5. Ние можем да говорим на Бога за всичко. (Матей 7:7; Йоан 16:24) 

 
6. Молитвата може да ни предпази от извършване на грях. (Матей 26:41) 

 

Как да се молим 

1. Каква е ролята на Светия Дух в молитвата? (Римляни 8:26-27) 

 

2. Как тези стихове ни учат да се молим? 

 

Псалм 145:18 

 

Матей 6:5-7 

 

Матей 21:22 

 

Филипяни 4:6 

 

 

3. Какви основни елементи на молитвата откриваме в Деяния 4:24-30? 
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4. Какви са основните елементи на Христовата молитва в Йоан 17? 

 
5. Какво обещава Исус на тези, които се молят? 

 
Матей 6:6 

 

Матей 18:20 

 

Лука 11:9-13 

 

Йоан 14:13-14 

 

Стъпки към ефективен молитвен живот 

Прочетете следните стихове и обяснете защо всяка стъпка е необходима, за да се молим 

ефективно. 

1. Пребъдвайте. (Йоан (5:7) 

 

2. Искайте. (Яков 4:2-3) 

 

 
3. Вярвайте. (Матей 21:22) 

 

 
4. Приемете. (1 Йоан 5:14-15) 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

❖ Определете час и място за своите ежедневни молитви. 

Час ………………………… Място ……………………………………………… 

 

 Използвайте малка тетрадка, за да си помогнете да се молите ефективно. 

 

 На първата страница направете списък на хората, за които искате да се молите 

всеки ден. 

  На втората страница направете списък на нещата, за които искате да хвалите и 

благодарите на Бога. Всеки ден попълвайте списъка. 

 На третата страница запишете датата, молитвените нужди и стиховете от 

Библията, свързани с тях. Оставете място, за да отбележите кога и как сте получили 

отговора на всяка нужда. 

 Всеки ден повтаряйте първите две точки, като не забравяте да проверите дали 

няма отговори на молитвите ви от предните дни, за да ги отбележите. 

 Носете тази тетрадка с Библията си, за да можете по всяко време на деня да се 

молите и да си записвате проблеми, нужди и поводи за хваление и благодарност. 
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Урок 6: Значението на църквата 
 

веднъж една млада майка запитала детето си дали знае какво е църквата. Момченцето 

се усмихнало и казало: „Да, мамо. Това е мястото, където живее Бог.“ 

Разбира се, детското схващане, че Бог живее в определено физическо 

пространство, е неточно. Въпреки това в неговото изявление има много истина. Бог 

наистина живее в църквата – общността от всички, които вярват в Христос и са го 

приели като свой Спасител и Господ. 

 В широк библейски смисъл църквата е Христовото тяло – съвкупността от 

християните от целия свят и от всички времена, които са свързани чрез пролятата кръв 

на Христос и Неговото възкресенско присъствие. 

 В своята местна църква ние сме важни части от 

Христовото тяло. Бог иска да работим заедно, за да 

може църквата ефективно да служи на другите. 

 

 Освен това църквата е единство на Светия Дух. 

Въпреки че християнските общности са често разединени от доктринални различия, те 

се обединяват около факта, че Исус е понесъл наказанието за греховете ни, умирайки на 

кръста и възкръсвайки от мъртвите, за да можем чрез Него да бъдем примирени с Бога. 

Дейността на църквата касае целия свят. Когато приключва земното Си служение, 

нашият Господ заповядва на църквата да разгласи благата 

вест по света. Когато благовестваме, ние изпълняваме това 

Велико поръчение. 

Убеден съм, че е важно да имаме правилно разбиране за 

това какво е църквата и как тя трябва да действа като тяло, 

ако искаме да бъдем плодоносни ученици на Христос.         

Преди известно време завързах разговор с пътника, 

седящ до мен в самолета. Човекът се оказа много сърдечен и 

приятен събеседник. 

Попитах го: „На какъв етап в своето духовно развитие се 

намирате?“ 

Изведнъж той се наежи отбранително: „Наситих се да ходя на църква, докато бях 

момче. Може и да не повярвате, но ме караха да посещавам службите три пъти седмично! 

Всяка неделя – сутрин и вечер и всяка сряда вечер. Тогава реших, че когато порасна, няма 

да стъпя в църква, докато съм жив.“ 

Цел: Да се наблегне на 
важността от участие в 
местната църква. 
Прочетете: Деяния 2:41-47 

Научете наизуст: Колосяни 
1:18 
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Попитах го: „Бихте ли искали да живеете в град без църква?“ 

Той се замисли за момент и отвърна: „Не.“ 

Погледнах го право в очите и казах натъртено: „Вие сте паразит.“ 

Той отвърна смутено и раздразнено: „Какво искате да кажете?“ 

„Много просто. Искате всички облаги от църквата, без да поемете никаква отговорност.“ 

Той се усмихна, погледна ме в очите и заяви: „Тази неделя за пръв път от двадесет 

и пет години насам ще отида на църква.“ 

Преди да стана християнин, аз вярвах, че църквата е пълна с лицемери. Сега 

разбирам, че много хора ходят на църква, не защото са съвършени, а защото се нуждаят 

от помощ. В известен смисъл църквата се явява място за възстановяване. Църквата не е 

съвършена, но тя е институцията, която внася надежда и промяна към добро във всяка 

култура или общество. Тя е каналът, по който Бог излива Своята любов и прошка в 

живота на другите. 

Насърчавам ви да работите старателно по този урок. Когато след това изучавате 

Библията, търсете пасажи, които описват църквата и служението й на земята. 

Записвайте си наученото, за да можете да го използвате при нужда. 

 

 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 

От какво се състои църквата 

1. Какво са правили ранните християни и какво ние също трябва да правим? 

Деяния 2:41-42 

 

Деяния 4:31 

 

Деяния 5:41-42; 8:4 

 

Посочете няколко начина, по които можете да прилагате тези неща в 

християнския си живот. 

 

2. Как изпълняваме наставленията, дадени в Евреи 10:25, като Божии деца? 
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3. Църквата се оприличава на ………………………………, на което Христос е 

…………………………., а отделните вярващи са ………………………….………… . (Колосяни 

1:18; 1 Коринтяни 12:27 

4. Прочетете 1 Солунци 1:1-10 и избройте някои от качествата, които Бог очаква от 

членовете на всяка църква. 

 

Как можете да проявите тези качества? 

 

Тайнствата на църквата 

1. Според вас за какво служи кръщението? (Матей 28:19) 

 

Кой може да бъде кръстен? 

 

Какво бе значението на вашето кръщение? 

 

2. Какво означава Господната вечеря? (1 Коринтяни 11:23-26) 

 

Как се подготвяме, за да приемем Господната вечеря? 

 

Целите на църквата 

1. Каква трябва да е една от основните цели на църквата? (2 Тимотей 4:2) 

 

2. Как църквата, която посещавате, изпълнява посочените в този стих цели? 

 
 

3. Избройте някои от причините да станете член на църквата си. 

 

4. Какво трябва да вярва църквата относно следните събития от живота на Христос? 

 

Раждане – Матей 1:23 

 

Божественост – Йоан 1:14 
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Смърт – 1 Петър 2:24 

 

Възкресение – 1 Коринтяни 15:3-4 

 

Второ идване – 1 Солунци 4:16-17 

 

Какво становище заема вашата църква по отношение на тези истини? Добре е да 

потърсите бюлетини с доктрините на вашата църква и задълбочено да се 

запознаете с тях. 

 

 

5. Какви способности дава Бог (освен служението като пророк или апостол) за 

укрепване на членовете на църквата? 

(Ефесяни 4:11-13) 

 

 Кои от тези роли изпълнявате вие? 

  

 В коя искате да се включите? 

 

 Защо? 

 

 Как се подготвяте за това служение? 

  



 
 

44 
 

Урок 6: Практическо приложение 
 

 

❖ Ако все още не участвате активно в живота на никоя местна църква, молете се и 

избройте две или три, които да посетите през следващия месец с цел да започнете 

редовно да посещавате някоя от тях. 

 

 Преди да посетите първата служба, избройте качествата, които според вас са 

нужни, за да има духовен растеж и общение. Помолете Бога да ви насочи към 

църквата, която е отредил за вас. 

 

 Ето няколко предложения как да направите поклонението в църква по-значимо 

за вас: 

 Преди да започне службата, сведете глава за мълчалива молитва. Молете се за себе 

си, за пастора, за всички, които водят службата, и за участващите в богослужението. 

Помолете се всички да съзнават присъствието на Христос и тези, които не Го 

познават, да Го приемат. 

 

 Винаги носете Библията си. Подчертавайте пасажите, на които проповедта придава 

особено значение за вас. 

 

 Водете си бележки по проповедта и ги прилагайте в живота си. 

Можете ли да посочите нещо друго? 

 

 Ако сте член на някоя местна църква, помолете Бог да ви покаже как може да ви 

използва повече в църквата. Избройте начините за служение, които Той ви открива. 
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Урок 7: Преговор 
 

Следващите въпроси ще ви помогнат да преговорите тази „Стъпка“. Ако е необходимо, 

прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Увереност в спасението 

Представете си, че току-що сте приели Исус Христос в живота си. Въодушевено 

споделяте това с ваш приятел. Казвате му, че сте станали християнин и че 

имате вечен живот, а той ви отговаря: „Това е само предположение от твоя 

страна. Никой не може да бъде уверен, че има вечен живот.“ 

Как ще му отговорите? 

 

 

С кой стих (стихове) ще подкрепите твърдението си? 

 

  
 
2. Как християнинът възстановява общението си с Бога, 

когато е съгрешил? 
 
 
 
Кои стихове от Библията ви дават основание да отговорите така? 
 
 
 
3. Назовете някои от качествата на човека, чийто живот е направляван от 

Христос. 
 
 
Как се изявяват те във вашия живот? 
 
 

4. Избройте петте принципа на растежа. 
 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 

Прочетете отново: Йоан 
3:1-20; 1 Йоан 5:9-15; 
Римляни 6:14-23 

Преговорете: научените 
наизуст стихове. 
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5) 
 
Обобщете накратко как всеки от тези принципи подпомага духовния растеж. 
Как си взаимодействат в живота ви? 

 
 

5. Опишете ролята на Библията в живота ви през изминалата седмица. 
 

Как през следващата седмица можете още по-пълно да се осланяте на нейната 
сила? 
 
6. Кои са трите основни стъпки при системното изучаване на Библията? 

 
1) 
 
2) 
 
3) 
Как ви помагат по-добре да изучавате Библията? 
 
 
 
 
7. Избройте поне три начина за прилагане на Писанията в живота ви. 

 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
 
8. Как използването на стъпките за ефективен молитвен живот е променило 

начина, по който се молите? 
 
 
 
 

9. Как са се променили възгледите и действията ви в резултат от ежедневно 
отделяното време за молитва? 

 
 

10. Назовете някои конкретни характеристики на новозаветната църква. 
 
 
 

11. Доколко вашата църква отговаря на това описание? 
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12.  

Урок 7: Практическо приложение 
 

 

❖ Посочете конкретни промени в живота си, които се дължат на това изучаване. 

 

 

 В кои области трябва повече да се покорявате на Писанията? 

 

 

  

 Обяснете на няколко свои приятели-християни въодушевлението си от 

познаването на Христос и защо гледате на християнския си живот като на вълнуващо 

преживяване. Посочете примери как Бог е работил в живота ви и е отговарял на 

молитвите ви.  
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Насоки за динамичен живот 
 

Как да водим радостен, плодоносен и изпълнен с Духа живот 

 

 

На тази диаграма кръгът изобразява нашия живот. Тронът обозначава кой направлява 

живота ни. Както БОГ (чрез Своя Дух), така и САТАНА (чрез плътта ни) желаят да седят 

на този трон. Бог иска да ни благославя с изобилен живот и общение с Него. Сатаната 

иска в началото да удовлетворява плътските ни страсти, а после да ни погуби. Чрез 

Светия Си Дух Бог ни изпраща добри, насърчителни, градивни и полезни мисли. Чрез 

плътта ни – нашето старо неновородено естество – Сатаната ни нашепва себични, лоши 

и подмолни мисли (Галатяни 5:16-18; Римляни 7:15-8,8). 

 

Съпротива на изкушенията 

Когато в ума ви нахлуят изкусителни мисли, запитайте се: „ Кого слушам?“ Ако мислите 

ви не прославят Христос, веднага ги отхвърлете и съзнателно ги настройте на друга 

вълна (също както настройвате радиоприемника си на различни станции). Помолете се: 

„Господи, към Теб насочвам мислите си! Избирам да слушам Твоите мисли и 

предоставям ръководството над живота си на Теб.“ Започнете да хвалите Бога, четете 

Словото Му и когато е необходимо, говорете за Господа с духовно по-зрял приятел, 
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докато заглушите напълно този изкусителен глас и сте сигурни, че Бог отново ръководи 

мислите и желанията ви (1 Коринтяни 10:13; Филипяни 4:4-8). 

 

Духовно дишане 

Също както дишаме физически, като издишваме вредните за нас вещества и вдишваме 

чистия въздух, така трябва да дишаме и духовно, когато съгрешим – когато съзнателно 

не се покорим на Бога. Дишайки духовно, ние възстановяваме пълнотата на Божия 

Свети Дух в живота си. 

 

Издишване чрез изповед 

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни 

очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). 

 Истинската изповед включва следното: 

1. Да признаем, че грехът или греховете ни (трябва да ги назовем конкретно) са 

нещо лошо и наскърбяват Бога; 

2. Да признаем, че вече сме получили прошка чрез Христовата смърт и пролятата 

от Него кръв за греховете ни; 

3. Да се покаем (да променим отношението и действията си).; 

4. Да възстановим нанесени щети (ако е необходимо). 

 

Вдишване чрез приемане 

Предавайте ръководството на живота си на Христос и чрез вяра приемете пълнотата на 

Светия Дух. Вярвайте, че Бог вече ви направлява и ви дава сила, понеже в Ефесяни 5:18 

ни е заповядал да бъдем изпълвани с Духа, а в 1 Йоан 5:14-15 ни е обещал, че, ако 

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

и да Му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. 
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ДЕСЕТ ОСНОВНИ СТЪПКИ КЪМ ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на основите на 
християнската вяра.

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус 
Представя личността, земния живот, 

смъртта и възкресението на Исус Христос и 
служението Му в живота на вярващите. Обяснява 
Неговата сила да ни превърне в победоносни и 
плодоносни християни. 
 СТЪПКА 1: Християнски живот 
 Показва как да изпитаме преживяното 
от милиони християни по света – радостта от 
пълноценния, изобилен, целенасочен и 
плодоносен живот в Христос. 

СТЪПКА 2: Християнинът и 
изобилният живот 

Изследва християнският начин на живот 
– какво представлява и как се живее на практика. 
Разглежда проблемите, свързани с изкушенията, 
греха и духовната война. Посочва пътя към 
победата. 

СТЪПКА 3: Християнинът и Святият 
Дух 

Представя личността на Светия Дух, как 
да бъдем изпълвани с Духа и как да живеем в 
силата на Духа. Истините, които ще научите, ще 
разпалят духа ви. 

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 
Показва да общуваме с Бога и как 

получаваме отговор на молитвите си. Посочва 
истинското предназначение на молитвата и 
разкрива как Отец, Син и Святият Дух работят 
заедно, за да отговарят на молитвите ни. Ще 
откриете как ефективно да използвате мощта на 
молитвата. 

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията 
Представя Библията – как сме я 

получили, нейния авторитет и силата й да 
помага на вярващия. Предлага методи за 
ефективно изучаване на Библията. Показва как 
да изповядаме Божиите обещания към нас, 
вярващите. 

СТЪПКА 6: Християнинът и 
покорството 

Обяснява защо е важно да се покоряваме 
на Бога и как да живеем в Неговата благодат. 
Открийте тайната на чистотата в личния живот 
и източника на силата на християнина, както и 
защо няма нужда да се страхуваме от мнението 
на другите за нас. 

СТЪПКА 7: Християнинът и 
свидетелството 

Показва как да свидетелстваме 
ефективно в силата на Светия Дух и как да 
разбираме кога Той ни води да благовестваме. 
Включва разпечатка на „Четирите духовни 
принципа“ и обяснява как да благовестваме с 
помощта на тази книжка. Следвайте изпитаните 
подходи в тази стъпка и ще започнете уверено да 
представяте благата вест за Христос. 

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 
Предлага здрави библейски принципи, 

касаещи даването, които ще ви помогнат да 
изпитате обещаните от Бога благословения. 
Открийте Божия план за финансовата страна в 
живота ви, как да се отървете от притесненията 
си за парите и как да се уповавате на Бога за 
паричните си нужди. 

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария 
Завет 

Представя кратък преглед на Стария 
Завет, като разглежда ключови събития, 
концепции и герои. Показва как Бог е подготвил 
пътя за Исус Христос и за изкуплението на 
всички, които Го приемат като Спасител и 
Господ. Разкрива Божия модел за обещания и 
благословения и изследва истинската значимост 
на Божията благодат и прошка. 

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия 
Завет 

Преглед на всички книги от Новия Завет, 
съдържащ кратко изследване на концепциите, 
заложени в тях. Разкрива същността на 
благовестието и очертава бурните събития 
около зараждането на християнската църква. 

Ръководство за водещи 
Полезно помагало дори за напълно 

начинаещия, плах и притеснителен човек, 
когото са помолили да води групата при 
изучаването на основите на християнския 
живот. Край на неловкото търсене на отговори. 
Ръководството съдържа въпроси и отговори от 
Ръководствата за изучаване на десетте основни 
стъпки. 

Наръчник по християнска зрялост 
Комбинира единадесетте книжки от 

серията в едно практично и лесно за употреба 
издание. Отлично както за самостоятелно, така и 
за групово изучаване.

 

 



 
 

51 
 

За автора 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интернешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от населението на 

света. Кемпъс Крусейд включва над 113 000 щатни и почасови служители и обучени 

доброволци, с чиято помощ десетки милиони хора са чули за Исус Христос. Те обучават 

милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със сила живот за 

Божия слава. 

След дипломирането си, в периода от 1946 д 1951 г. доктор Брайт продължава 

своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на много национални 

и международни награди, включително и на пет почетни доктората. Автор е на много 

книги и публикации, с които помага за изпълнението на Великото поръчение. Усилията 

му са съсредоточени главно върху международния проект „Нов живот 2000“. Целта му е 

до 2000 г. над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус Христос и да бъде 

изпълнени Великото поръчение. 

  



 
 

52 
 

 


