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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 му 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 
 

„вие сигурно носите много щастие на този свят“ – каза младият бизнесмен със 

сълзи на радост и благодарност в очите. Току-що го бях запознал с „Четирите духовни 

принципа“, след което се бяхме молили заедно и той бе приел Христос като свой 

Спасител и Господ. 

„От няколко години със съпругата ми търсим Бога – сподели той. – Ще взема тази 

книжка със себе си, за да ù покажа как да приеме Христос.“ 

Често се сещам за думите на този радостен християнин: „Вие сигурно носите много 

щастие на този свят.“ 

Откакто приех Христос за свой Спасител и Господ през 1944 г., имам 

удоволствието да „нося много щастие на света“, като споделям благата вест за Господ 

Исус Христос с милиони студенти и други хора по целия свят. Съдейки по огромния 

интерес от тяхна страна, аз съм дълбоко убеден, че сега светът е по-готов да приеме 

благата вест от когато и да било преди. 

При тази готовност от страна на света ние не можем да си позволим да скръстим 

ръце и да чакаме хората да се обърнат някакси  към Христос. Относително малко са брой 

служители, посветили се напълно на благовестването, без значение колко надарени и 

всеотдайни са те, няма да могат да се справят със задачата сами. Като вярващи ние също 

имаме честта – и отговорността – да участваме редом с нашия жив Господ в 

изпълнението на Неговото Велико поръчение в вашето поколение. 

Исус обещава: „Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ Наша е 

отговорността да Го следваме и да Му се покоряваме. Той ще направи останалото. Негова 

е отговорността да ни направи ловци на хора. 

Моля се това изучаване да благослови и обогати живота ви и да ви направи по-

плодоносни свидетели за нашия Господ. Уверявам ви, че в живота нищо не е по-

вълнуващо и по-блажено от това да носите много щастие по света, като помагате на 

хората да познават Христос. 
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Каква е целта на това изучаване 
 

Разговаряли ли сте с някого за Исус Христос днес? А през последната седмица? 

Или месец? Или година? С колко души сте говорили за тяхното спасение, откакто сте 

християни?   

 Какво ще кажете, ако ви покажа как да благовествате често, успешно и 

уверено, без да отблъсквате другите, нито да се правите на такива, каквито не искате да 

бъдете? 

 Ние всички знаем, че трябва да свидетелстваме за нашия Господ и все пак 

често избягваме да го правим. Мислим, че така бихме се натрапили, а това изглежда не 

само страшно, но и ужасно грубо. Страхуваме се да не обидим другите, страхуваме се да 

не ни отхвърлят, страхуваме се, че няма да се справим добре с представянето на нашия 

Господ. Страхуваме се и да не бъдем заклеймени като фанатици.  

Мълчим и се молим Бог да си послужи с друг, който да благовества на хората 

около нас, които не Го познават. 

Ако и вие се борите с подобни страхове, аз имам добра вест за вас! Вярващи с най-

различно обществено положение се учат да благовестват без страх.  

Това практическо изучаване ще ви помогне да се научите да благовествате 

уверено.  

Вече почти петдесет години обучавам християни от целия свят да споделят 

благата вест за Христос по по-плодоносен начин.  

Насърчен съм от големия брой на християните, които започват да свидетелстват 

уверено. Същевременно проучванията ни сочат, че цели 98% от вярващите все още не 

свидетелстват ефективно за нашия Спасител.  

Да благовестваме с увереност 

 Ако и вие сте сред тези вярващи, това практическо изучаване, изготвено 

специално за вас, ще ви подготви да благовествате с увереност и в силата на Светия Дух. 

 Това изучаване ще ви помогне по два начина: 

 Първо, ще научите как да свидетелствате по-ефективно. 

Много искрено вярващи християни се провалят жестоко в опитите си да 

благовестват на другите просто защото не знаят как да го правят. В това изучаване ще 

се запознаете с примера на Христос като свидетел и ще откриете ключа към 

ефективността на усилията Му. Също така ще научите кои са основните стъпки в 

подготовката ни за успешно свидетелстване. 
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Второ, ще откриете ключа към Божията сила при благовестване. 

В Евреи 4:12 се казва: 

Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър  меч, като 

пронизва до разделяне душата и духа… и е съдия  на помислите и намеренията на 

сърцето. 

 Учениците от ранната църква се научават да се облягат на Божието Слово, 

молитвата и Светия Дух при разпространяването на благата вест за Христос. В това 

изучаване ще разберете как да използвате силата на Божието Слово, когато 

благовествате. Ще откриете как да превърнете молитвата в основна част от 

свидетелстването си и ще се научите да разбирате  и да се доверявате на напътствията 

на Светия Дух, когато разговаряте  с другите за Спасителя.  

 Възпира ли ви страхът да свидетелствате за Христос? Принципите, които 

предстои да разгледаме, са непосредствено извлечени от опита и са помогнали на много 

безгласни, обременени от чувството за вина християни да се превърнат в блестящи  

свидетели за нашия Господ. Уверявам ви, че ако следвате представените тук принципи, 

и вие ще добиете увереност, която ще ви направи по-ефективни свидетели на хората 

около вас.  

Основи на вярата  

Стъпка 7: „Християнинът и свидетелстването“ е част от „Десет основни стъпки 

към християнската зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето 

и предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. През почти четирийсетте 

години, откакто бе издадена за пръв път, тази поредица изучавания на Библията е 

ползвана от стотици хиляди хора. 

Насърчавам ви, когато свършите „Стъпка 7“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“.  

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. 

Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет отделни 

книжки за всяка „Стъпка“.  Тези ръководства за изучаване съответстват на разширеното 
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и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и „Десет основни 

стъпки“ – ръководство за водещия.  

Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект от християнския живот и учения, и 

съдържа уроци, които могат да се изучават както самостоятелно, така и в група.  

Насърчавам ви докато изучавате „Стъпка 7“, да разсъждавате трезво и 

непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да ви показва какво е 

приложението на научаваните от вас принципи. Започнете да ги следвате ежедневно и 

ще изпитате удоволствието от свидетелстването в силата на Светия Дух.  
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

На стр. 11 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Приемете 

предизвикателството, изживейте приключението!“.  Тя ще ви даде ясна представа за 

свидетелстването на Христос. Прочетете я внимателно, преди да започнете Урок 1. 

Преговаряйте я, докато изучавате уроците. 

 Тази „Стъпка“ съдържа шест урока и преговор (или обобщение). След 

уроците ще намерите полезни насоки как да представяте Христос на другите, както и 

разпечатка на „Четирите духовни принципа“. Прочетете този материал  внимателно и 

усвоете принципите от него. 

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. 

Най-важната цел при изучаването на уроците не е придобиването на 

знания, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се 

напомня следното: 

 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. 
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 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, размишляване върху Словото и молитва. 

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

изучаването 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 помагат 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 размисляте върху въпросите. Давайте 

възможно най-изчерпателни отговори. 

▪ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите 

и започнете да ги прилагате в живота си. 

▪ 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).   
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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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Приемете  предизвикателството, изживейте 

приключението! 
 

В живота няма нищо по-вълнуващо и духовно обогатяващо от „ловенето“ 

на хора. 

Често по време на пътуванията си по света 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  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 такова нещо за своето служение. Защо служението ми не е 

по-плодоносно?“ 

 Навярно и вие си задавате този въпрос. С това изучаване искам да помогна 

да бъдете плодоносни свидетели за Христос независимо къде се намирате, къде отивате 

и какви са обстоятелствата.  

 Живеем в свят на бързи и коренни промени. Човешките сърца са 

изпълнени със страх, ужас, объркване и отчаяние. Човечеството  се оказва неспособно 

да се справи с крещящите проблеми на съвремието ни: взривоопасното нарастване на 

населението, замърсяването на околната среда, огромната вълна от престъпност и 

насилие, сексуалната революция, алкохолизма, наркоманията, абортите, 

порнографията, урбанизацията и ширещия се навсякъде политически, социален и 

морален упадък. 

Какъв момент християните да се включат в най-голямата духовна жътва от 

новозаветното време насам! Този мрачен период в историята на човечеството е 

съдбоносен, това е време, в което пред християните  се откриват уникални 

възможности. Настъпил е часът, за който сме родени – да подемем мощна, всеобхватна 

духовна революция, която да обърне хода на нещата  и да покаже на света, че славната 

блага вест на нашия Господ Исус Христос предлага основните решения на всеки един от 

проблемите, пред които човечеството е изправено.  

Ако трябваше да напиша новинарски репортаж за най-великите събития на 

всички времена, сред най-важните щеше да е срещата на хълма край Галилея, където 

една малка група мъже получават заповедта да разнесат Божията любов и прошка из 

заблудения и умиращ свят. 

 

 



12 
 

Най-голямото предизвикателство 

Там, на хълма,  тези мъже получават най-великото призвание поверено на  хората 

от най-великата личност, живяла някога, относно най-великата сила, позната някога, 

даващ най-великото поръчение, изречено някога. Разбира се, става дума за Великото 

поръчение на нашия Господ Исус Христос, което дава на Своите ученици, а чрез тях и на 

нас. Той казва:  

 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). 

 

На Елеонския хълм по-късно, малко преди възнесението Си при Своя Отец, 

нашият Господ отправя последни думи към учениците Си и към нас. Той казва: 

Но 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). 

 Ако тези срещи не се бяха състояли и ако тези поръчки и обещания не бяха 

дадени, сега ние нямаше да познаваме любовта, милостта, радостта и смисъла, 

извиращи от несравнимата Божия благодат, достъпна на всеки, който вярва в Христос. 

Всъщност аз нямаше да пиша тези редове.  

Същината на Исусовото служение 

Великото поръчение е същината на Исусовото служение на земята. В петата глава 

на Евангелието от Лука 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.  
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 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 ту 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  появата на силата Му рибари: „Отсега 

нататък човеци ще ловите!“ 

 Рибарите са така покорени от присъствието и силата на Исус, че изоставят 

работата си, за да Го последват. 

 В живота няма нищо по-вълнуващо и духовно обогатяващо от „ловенето“ 

на хора. Когато следвате Господните напътствия и вашата мрежа ще се напълни – дори 

и ако досега не сте представяли Христос на никого, дори и ако 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. 
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Урок 1: Защо свидетелстваме 
 

Цел: Да се разберат причините, поради които 
свидетелстваме за Христос. 
Прочетете: Галатяни 1 и 2.  
Научете наизуст: 2 Коринтяни 5:14,15. 
 

„Смятам, че вярата  е нещо толкова лично, 

че за нея не бива да се говори.“ 

„Ненавиждам догматиците и фанатиците 

на тема религия. Те се опитват са наложат 

разбиранията си на всеки срещнат.“ 

„Аз си имам своя религия и тя си ми стига.“ 

Сигурно сте чували подобни коментари от околните. Или дори самите вие сте ги 

правили, преди да станете християни.  

 Вече почти петдесет години благовествам за Христос и обучавам други 

хора да правят същото и нямам никакво основание да смятам, че Библията оправдава 

опасенията от подобно отношение като причина да не свидетелстваме. 

 Всъщност необходимостта хората да чуят благата вест за Божията любов и 

прошка е въпрос на живот и смърт. В Еклисиаст се казва: 

Защото това е сетнината на всеки човек, и живият може да го 

вложи в сърцето си (Еклисиаст 7:2). 

Човешката своеволност има характер на отношение, изразяващо се в активно 

отхвърляне или пасивно безразличие. Поради греха човекът е опорочен и покварен по 

природа, отчужден от Божията любов, недостоен да получи Божията прошка и затова 

осъден на смърт – вечна определеност от Бога. Но Христос не иска никой да погине, а 

всички да се покаят (2 Петър 3:9). 

За Исус човешката душа има толкова висока стойност, че Той Сам с радост заменя 

небесното съвършенство с бедност, страдание, унижение и смърт само и само да 

потърси и спаси изгубеното (Лука 19:10). 

От най-ранно детство и през целия Си земен живот Исус ясно разбира мисията и 

целта Си.  Неговата загриженост за изгубените души е толкова голяма, че Той невинаги 

успява да спре стичащите се по лицето Му сълзи на състрадание. Исус, най-

мъжественият от всички мъже, плаче. По подобен начин Павел умолява денонощно 

всеки, който би слушал, да се примири с Бога.  
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Оттогава насам винаги е имало хора с най-различен социален произход, чиито 

сърца са преливали от състрадание към душите, живеещи отделени от Бога. Велики 

духовни водачи като Джон Уесли, Д. Л. Мууди и Бил Сандей са посвещавали живота си на 

разгласяването на посланието на надежда. 

Когато попитали един млад мисионер, изпратен у дома поради болест, защо 

очаква с толкова голямо нетърпение да се върне при хората си, той отговорил: „Понеже 

мисълта за тях не ми дава да спя.“ 

Нашият Господ заръчва на всеки от нас да разказва благата вест и да „търси 

изгубеното“. Той казва: „Идете, правете ученици всичките народи“ и „идете по целия 

свят и проповядвайте благовестието на всяко създание“ (Матей 28:19, Марк 16:15). Това 

е върховното ни призвание – да споделяме любовта и прошката, дадени ни от Него, с 

хората, които не са Го приели за свой Спасител и Господ. 

От личния си опит и изучаване на Словото, мога да изведа пет основни принципа, 

които важат за живота на всеки християнин. 

Христос дава ясна заповед на всички християни. 

Последната заповед на Исус Христос към християните е да правят ученици. Тази 

заповед, наричана от църквата Великото поръчение, не се отнася единствено за 

единайсетте останали ученици, нито само за апостолите или надарените 

евангелизатори от съвремието ни. За изпълняването й е отговорен всеки човек, който 

вярва в Христос и Го изповядва като свой Господ. 

Хората са духовно мъртви без Исус Христос. 

Исус казва: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен 

чрез мен“ (Йоан 14:6). А Божието Слово ни напомня: „И чрез никой друг няма спасение; 

защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се 

спасим“ (Деяния 4:12). 

 Хората са наистина изгубени без Исус Христос. Той е единственият мост 

над бездната между човека и Бога. Без Него хората не могат да познават Бога и са 

лишени от надежда за вечен живот. 

Хората по света не само че не са “незаинтересовани“, но даже жадуват за 

благовестието. 

Едно от най-разпространените погрешни схващания сред християните днес е, че 

хората нехаят за Бога. Обаче където и да отида по света, откривам изобилие от 

доказателства  в полза на противното. Светият Дух е вложил в сърцата на милиони хора 

копнеж да познават Бога. 

 Открил съм, че в по-голямата част от света поне 25 до 50 процента от 

невярващите са готови да приемат Христос, ако към тях се подходи правилно в личен 
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разговор с обучен и изпълнен със силата на Духа свидетел. Също така вярвам, че сред 

тях се нареждат и членове на семейството ви, съседи, колеги или непознати, с които Бог 

ви среща. Те са готови да чуят ясното и просто изложение на благата вест за Божията 

любов и прошка. 

 Исус казва: „Нивата е узряла за жътва.“ Нима можем да си позволим да 

бъдем егоисти  по отношение на благата вест, когато разполагаме с толкова убедително 

доказателство, че много хора копнеят за Бога? Можем да помогнем на другите да се 

обърнат към нашия Господ, като ги благовестваме. 

Ние, християните, притежаваме най-големия дар, познат на хората: 

дарявания от Бога вечен живот, който приемаме заедно с Исус Христос при 

духовното си раждане (Йоан 3:16). 

Христос възкръсна! Ние служим на един жив Спасител! Той не само живее в нас с 

цялата Си възкресенска сила, но и ни уверява, че имаме вечен живот. Той е умрял на 

кръста вместо нас заради нашите грехове и след това е възкръснал от мъртвите.  Чрез 

Исус Христос ние имаме пряка връзка с Бога. Тази връзка, този мир, този дар на вечен 

живот принадлежат на всеки, който Го приеме. 

Любовта на Исус Христос към нас и нашата любов към Него ни задължава да 

благовестваме на другите. 

Исус казва: „Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби…“ (Йоан 14:21). С 

други думи, Той измерва любовта ни към Него със степента и искреността на 

покорството ни към Него.  Той обещава да ни се разкрива, когато Му се покоряваме. 

Който ме люби, ще бъде възлюбен от Моя Отец, и Аз ще го възлюбя и 

ще му се явя Себе Си (Йоан 14:21). 

 На какво да се покоряваме? Когато става дума за свидетелстването, Исус 

Христос  ни е дал конкретна заповед да благовестваме на целия свят. 

 Да се включим в изпълнението на Великото поръчение е едновременно 

дълг и привилегия за нас. Свидетелстваме, защото Той ни обича. Свидетелстваме, 

защото искаме да Го почетем и да Му се покорим. Свидетелстваме, защото Той влага в 

нас любов към другите.  

Бог иска да свидетелстваме, защото това носи полза на тези, които го приемат: 

● Те стават Божии деца. 

● Телата им стават храм на Бога. 

● Всичките им грехове биват опростени. 

● Божият мир и любов стават част от живота им. 

● Животът им получава Божията насока и цел. 

● Божията сила променя живота им. 
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● Уверени са, че имат вечен живот. 

 Бог иска да свидетелстваме, защото това носи полза и на нас. 

Свидетелстването стимулира духовното ни израстване, подтиква ни да се молим и 

изучаваме Божието Слово и ни насърчава да се доверяваме на Христос. Ние се ползваме 

от огромната привилегия и чест да представяме Исус в света  (2 Коринтяни 5:20). 

 Светият Дух идва, за да ни даде сила да вършим това (Деяния 1:8). Не ви ли 

се иска да споделите с някого най-ценното, което имате? 

 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? 

„Да познавам Христос като Мой спасител.“ 

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

на друг човек? 

„Да му помогна да приеме Христос.“ 

  

Ако  сте християнин, несъмнено бихте отговорили на тези въпроси по същия 

начин. И въпреки това, 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. 

Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Какво означава свидетел? 

1. Опишете за какво дава показания свидетелят в съда. 

По какво си приличат свидетелстването в съда и благовестването за Христос? 

 

2. Според Псалм 107:2 какво следва да правим? 

 

 

Какво ви пречи да следвате тези напътствия? 

 

3. Какво сте направили в изпълнение на тези напътствия днес? 
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Тази седмица? 

 

Този месец? 

 

Ако не сте направили нищо, опишете какво ви възпира да свидетелствате? 

 

Мотивите да свидетелстваме 

1. Какво ни заповядва Исус? (Марк 16:15; Матей 28:19,20) 

 

 

2. Прочетете Деяния 20:24-27,31,32. 

Според вас каква е важността, която Павел отдава на служението си като Христов 

свидетел? 

 

 

Защо? 

 

 

3. Прочетете 2 Коринтяни 5:14,15. 

Кое кара Павел да свидетелства? 

 

 

Какво би трябвало да е отношението ни към стореното от Исус за нас? 

 

 

Как би трябвало то да промени живота ни? 

 

 

 

4. Какво казва Исус Христос да хората, които се срамуват от Него? (Лука 9:26) 
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Как би трябвало това да се отрази на свидетелстването ви? 

 

5.  Какво обещава Исус на тези, които Го следват вярно? (Матей 4:19) 

 

Как ви е помагал да правите това? 

Вестта 

1. Във 2 Коринтяни 5:18-20 сме наречени Христови посланици. (Посланикът е човек, 

който е назначен да представя страната си в чужбина.) Помислете върху 

задълженията на посланика. 

Направете паралел между тях и християнския живот и свидетелстването 

за Христос. 

 

 

2. Защо Исус идва на този свят? (Лука 19:10; Марк 10:45) 

 

 

3. Какво е посланието ни като представители на Христос към хората, които не го 

познават лично? Напишете отговора си с думи, които бихте използвали в 

разговор с нехристиянин. 

 

 

4. Как Павел изразява благата вест в 1 Коринтяни 5:3,4? 

 

 

 

 

Урок 1: Практическо приложение 
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❶ Няколко минути размислете какво е значението на връзката ви с Исус 

Христос за вас.  Довършете изречението: Христос възкръсна от мъртвите и живее 

в мен, затова аз …….. 

 

 

 

Не е ли това наистина най-великата, най-радостната вест, която можете да 

разкажете на някого? 

 

 

❷ Как Исус би  оценил любовта ви към Него, ако критерий за оценката Му 

е вашето покорство в изпълнение на Неговата заповед да благовестваме? 

 

 

 

 

❸ Защо смятате, че е важно лично да свидетелствате за Христос? 

 

 

 

 

 

❹ Можете ли да назовете поне двама души, които Бог е поставил на пътя ви 

през изминалата седмица, за да им благовествате? 

1) 

 

2) 

 

Какво направихте вие? 

 

 

Какво бихте искали да сте направили? 

 

 

 

 

 

Урок 2: Исус ни показва как да свидетелстваме 
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Много ревностни християни претърпяват пълен неуспех в опитите си да помогнат на 

другите да приемат Христос просто защото не знаят как да благовестват. 

Цел: Да се последва Христовия 

пример за свидетелстване.  

Прочетете: Галатяни 3 и 4. 

Научете наизуст: Йоан 4:35 

Често разликата между плодоносното и 

неплодоносното свидетелстване се 

състои в знанието как да 

благовестваме. Преди да можем да 

представяме Христос на другите, ние 

трябва: 

▪ да сме сигурни, че самите ние 

сме християни; 

▪ да разбираме служението на 

Светия Дух, Който ни дава сили 

да свидетелстваме; 

▪ да умеем да излагаме същината на благата вест така просто, ясно и убедително, 

че човекът с когото разговаряме, да може да вземе обосновано решението да 

приеме Христос като свой Спасител и Господ. 

 

В този урок ще разгледаме Христовия пример за свидетелстване. Разговорът на Исус със 

самарянката ни показва как да свидетелстваме възможно най-ефективно. Внимателно 

разучете Йоан 4 с цел да откриете нови подходи и техники за свидетелстване. 
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Урок 2: Изучаване на Библията 

 
Примерът на Исус 

Прочетете Йоан 4:1-42. 

1. Коя ежедневна ситуация Исус използва като възможност да свидетелства? 

 

 

2. Според вас какви са предимствата, когато разговорът произтича от 

непосредствените интереси на човека срещу нас? 

 

 

Припомнете си случай, когато сте използвали нечии лични интереси, за да му 

благовествате. Какво беше неговото отношение? 

 

 

3. Изпробвайте някои от вашите естествени поводи да свидетелствате за Христос. 

 

 

4. Според вас защо Исус изпраща всичките Си дванайсет ученици да купят храна, 

когато и двама биха били достатъчни да направят това? 

 

 

5. Кой започва разговора – Исус или самарянката? 

 

 

Защо това е важно, когато обмисляме как да свидетелстваме? 
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6. Какво прави Исус, когато жената се опитва да отклони мисълта Му от греха и 

нуждата си? 

 

 

Отговорите на самарянката 

1. Каква е първоначалната реакция на жената, когато Исус я заговаря? 

 

Кое в стих 15 ни дава основание да смятаме, че отношението ù се променя? 

 

 

Каква е причината за това? 

 

2. Кои думи на Исус разкриват божествената Му сила? 

 

3. Как Исус описва Бога? (стих 24)   

 

 

Защо това изявление е важно? 

 

 

4. Кого търси жената и защо? 

 

 

5. Какво твърди Исус за Себе Си? 

 

 

Ефективността на Исусовото свидетелство 

1. Доколко ефективен е подходът, който Исус използва, когато свидетелства на 

жената от Самария? 

 

2. Какъв е резултатът от свидетелстването Му? 



24 
 

 

 

3. Какъв  отклик получава тя от хората, на които свидетелства? 

 

Защо? 

 

„Звукови бариери“ 

Понякога свидетелстването прилича на преодоляването на звукови бариери от 

рода на тази, която се получава, когато самолетът набира свръхзвукова скорост. 

Повдигането на темата за Исус може да причини много стрес и напрежение. 

 Първата звукова бариера се появява, когато за пръв път споменем името 

на Исус Христос и важността да го познаваме. Когато успеем да насочим разговора от 

обсъждане на приятелства, мода, политика, работа, спорт или която и да е друга тема 

към духовните неща, тогава тази бариера е преодоляна. Понякога това е трудно и 

изисква доста усилия.  

 Втората звукова бариера идва, когато представяме благата вест. 

Напрежението отново нараства. Трябва да превъзмогнем и тази бариера, защото много 

хора ще пожелаят Исус да заживее в сърцата им, когато разберат кой е Той и какво е 

направил за тях. 

 Последната бариера – да подканим човека да приеме Христос на момента, 

е най-трудната. Но това е и най-важната крачка. Често обясняваме на някого как да стане 

християнин, а после го изоставяме. Без подкана към него да приеме Христос като 

Спасител и Господ свидетелстването ни е непълно. 
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Урок 2: Практическо приложение 
 
 

❶ Припомнете си последния път, когато се сблъскахте с първата бариера.  

     Как започнахте разговора за Христос? 

 

 

 

      Как щеше да е по-добре да го започнете? 

 

 

 

❷ Как реагира човекът, когато го подканихте да приеме Христос? 

 

 

      Ако не е приел Христос, как можехте да подходите към него по-

ефективно? 

 

 

❸ Какво научихте от примера на Исус, което ще ви послужи най-добре,  

     когато свидетелствате? 

 

 

 

❹ Според вас кои са най-големите пречки пред свидетелстването ви? 

 

 

Посочете практически начини за преодоляване на тези пречки. 
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Урок 3: Подготовка за свидетелстване 
 

Личната  подготовка е ключът към превръщането ни в успешни свидетели.  

 Първата стъпка е да бъдем сигурни, че ние самите сме християни. Посветете 

на Бога цялата си личност – разума, емоциите и волята си – и приемете дара на Божията 

любов и прошка чрез Господ Исус Христос. 

 

 Втората стъпка е да бъдем сигурни, че в живота ни няма неизповядан грях. 

Ако грешни мисли или действия прекъсват общението ни с Бога, Той не може да живее 

чрез нас и ние не сме радостни християни, нито плодоносни свидетели за Христос. 

 
Цел: Да се получи духовна подготовка за свидетелстване. 
Прочетете: Галатяни 5 и 6. 
Научете наизуст: Матей 4:19 
 
 Третата стъпка е да бъдем изпълвани със Светия Дух. За да бъде плодоносно 

свидетелстването ни за Христос, ние трябва с вяра да приемем пълнотата на Божия Дух. 

Помолете Светия Дух да ви ръководи, да ви дава сила да живеете свято и благочестиво 

чрез вяра и да ви направи плодоносни свидетели за Исус.  

 Четвъртата стъпка е да бъдем готови да обясняваме вярата си в Христос. 

Най-добрата подготовка за това е да държим Христос на трона на живота си като Господ 

в сърцата ни. 

 Внимателно изучете осмата глава на Деяния на апостолите. Избройте 

качествата, които са нужни на свидетеля. Помолете Светия Дух да изгради тези качества 

в живота ви.  
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Възможността пред Филип 

Прочетете Деяния 8:26-40. 

1. Като се позовавате на стихове 26 и 27, защо мислите, че Бог праща Филип да 

изпълни точно тази задача? 

 

 

 

2. На кого свидетелства Филип? (стих 27)  

 

 

3. Кой казва на Филип да придружи колесницата (стих 29)  

 

Светият Дух води ли и нас по същия начин днес? 

 

 

Посочете пример от живота си. 

 

 

4. Какво прави Филип? 

 

 

5. Как Филип заговаря човека (стих 30) 

 

 

6. Човекът готов ли е? 

 

 

Защо? 
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Каква е неговата реакция? 

 

 

7. Кой пасаж от Стария завет чете етиопецът? (стихове 28,32,33) 

 

 

За кого се говори в този пасаж? 

8. Какво му казва Филип? 

 

 

Качествата на Филип  

1. Във Филип откриваме поне осем отличителни черти, които допринасят за 

ефективността му като свидетел за Христос. Срещу всяка от тях посочете 

съответстващите ù стихове: 

▪ познаване на Божието Слово 

▪ смелост 

▪ състрадание 

▪ смирение 

▪ покорство 

▪ приема и следва напътствия 

▪ тактичност  

▪ ентусиазъм 

 

2. Размислете върху всяка от тези черти. Как се проявяват те в живота ви? 

 

 

Кои от тях представляват трудност за вас? 

 

 

Посочете как можете да ги утвърждавате в себе си? 
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Възможни пречки пред свидетелстването ни 

След всяка от посочените пречки опишете как тя влияе на свидетелстването ви. 

1. Духовна летаргия 

Ако дадено нещо не вълнува нас самите, малко вероятно е да повдигнем въпрос 

за него в разговор с другите. За много вярващи християнският живот е загубил 

увлекателността си поради ежедневни притеснения, преследване на 

материалистични цели и неизповядан грях. Както вярващите в Ефес, те са 

изоставили първата си любов.  

Как това влияе на свидетелстването ми: 

 

 

 

 

2. Липса на подготовка 

Да бъдем посветени на Христос и да разбираме какво и как трябва да 

кажем, когато свидетелстваме  - без това всичко е немислимо. Когато се 

подготвяме, като се молим, ние добиваме правилна вътрешна нагласа и отваряме 

сърцето си за силата на Светия Дух. 

Как това влияе на свидетелстването ми: 

 

 

 

 

3. Страх от хората 

Възможно е да бъдем гонени както от невярващите, така и от вярващите, 

но в крайна сметка страхът от хората ще се окаже примка (Притчи 29:25). За 

хората, които се страхуват да изповядат името Му, Христос казва: „Обикнаха 

човешката слава повече от Божията слава.“ 

Как това влияе на свидетелстването ми:  
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4. Страх от провал 

„Няма да повярват; няма да приемат такава простичка истина.“ Някои сигурно 

ще отхвърлят или пренебрегнат благовестието, но никога не бива да вярваме на 

лъжата на Сатаната, че  хората не се интересуват от духовните неща. Христос 

казва: „Повдигнете очите си и вижте, че нивите са (сегашно време – „сега“) вече 

бели за жетва“ (Йоан 4:35). 

Исус казва: „Жетвата е изобилна, а работниците – малко; затова, молете се на 

Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си“ (Матей 9:37,38). 

Как това влияе на свидетелстването ми:  

 

 

 

 

5. Страх, че новоповярвалия няма да продължи и да расте духовно 

Припомнете си притчата за сеяча (Матей 13:1-23). Всяко семе на Божието слово 

попада на един от следните видове почви: на пътя, на скалиста, на трънлива или 

на добра почва. Някои от новоповярвалите ще станат ученици. Не спирайте да 

търсите тези ученици! 

Как това влияе на свидетелстването ми: 

 

 

 

 

6. Липса на практически умения 

От хилядите проведени от нас анкети сме установили, че огромното 

болшинство християни днес не само знаят, че трябва да благовестват, но и 

наистина имат желание да го правят. Проблемът е, че не получават онова 

практическо нагледно обучение, което би стопило страховете им и би им 

помогнало да свидетелстват ефективно. В резултат на това те стават жертва на 

чувството за вина – знаят, че трябва да свидетелстват, но се колебаят, защото не 

знаят как.  

Как това влияе на свидетелстването ми: 
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Урок 3: Практическо приложение 
 
❶ Коя от тези пречки представлява най-голям проблем за вас? 

 

 

     Защо? 

 

 

    Какво ще предприемете, за да я преодолеете? 

 

 

❷ Позволили ли сте на грижи, летаргия, материализъм или неизповядан 

грях да ви отнемат радостта в Христос? 

     По какъв начин? 

 

 

❸ Отправете към Бога тиха молитва и Го помолете да разкрие всеки   

      неизповядан грях в живота ви. След като прочетете 1 Йоан 1:9,  

      изповядайте всички неизповядани грехове и помолете Бога да ви 

опрости и очисти.  

 

 

❹ Прегледайте отново списъка с качествата на Филип и посочете онези,  

     които бихте искали Бог да изгради във вашия живот.  

 

 

 

❺Отделете известно време на молитва и помолете Бога да изгради тези  

     качества в живота и свидетелстването ви.  
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Урок 4: Свидетелстването и Божието слово 
 

Когато в деня на Петдесетница първите християни получават силата на Светия 

Дух, новината се разнася бързо из цял Ерусалим и се насъбира голяма навалица от хора, 

които искат да разберат какво означава всичко това. Воден от Светия дух и изпълнен 

със силата Му, Петър говори на любопитната тълпа.      

 

 
Цел: Да се използва силата на Божието Слово по време на свидетелстване. 
Прочетете: Ефесяни 1 и 2. 
Научете наизуст: 1 Петър 3:15. 
  

Какви са тези хора? Някои от тях са присъствали на разпъването на Исус и са 

викали „Разпни Го“ и „Кръвта Му да бъде на нас и на децата ни“ (Матей 27:22,25). 

Възможно е някои от стоящите в предните редици да са били хората, пред които Петър 

богохулства, когато се отрича от Христос (Матей 26:73074). 

 При тези страшни обстоятелства Петър е принуден да се осланя на 

Божието Слово, на молитвата и на Светия Дух. Целта на този урок е да илюстрира 

употребата на Божието Слово при свидетелстването  и резултатите от това.  
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Петър свидетелства 

Прочетете Деяния 2. 

1. Като имате предвид споменатото по-горе и Деяния 2, защо от всички ученици 

Петър е най-неподходящият и същевременно най-подходящия свидетел за 

Христос?  

 

 

 

 

2. Каква част от проповедта на Петър представлява цитиране на Библията (от Йоил, 

Давид и др.)? 

 

 

Какъв дял предполагате, че е заемало наизустяването на Писанията в младините 

на Петър? 

 

 

3. Каква функция изпълнява Светият Дух в живота на хората, които представят 

Христовото послание на света? (Йоан 14:26) 

 

 

А в живота на хората, които слушат Христовото послание? (Йоан 16:8-11). 

 

 

4. Каква е ролята на молитвата? (Деяния 2:42-47) 

 

 

5. Какво казва Петър, за да убеди хората, че са грешници? (Деяния 2:23-36) 
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6. Посочете някои от истините, които Петър проповядва за Бога (стихове 

24,34,35,38,39) 

 

 

 

 

Откликът на тълпата 

1. Колко души стават християни тогава? 

 

 

2. Опишете чувствата на слушателите преди и след обръщението им към Бога. 

 

3. Защо някои от слушателите са първоначално разгневени? 

 

 

 

Силата на словото 

1. Обобщете Исайя 55:11. 

 

 

2. Според Евреи 4:12 как Божието Слово въздейства на невярващия, когато го 

благовестваме? 

 

 

 

3. Как е наречена Библията в Ефесяни 6:17? 

 

 

Защо? 
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Както ще се убедите в Урок 6, Светият Дух е този, който помага на хората да 

разбират за какво става дума, когато им свидетелстваме. 

Важността да учим библейски пасажи наизуст 

Запаметяването на части от Писанието е най-добрият начин да опознаваме 

Божието Слово и в резултат на това да опознаваме Христос. Освен това, като знаем 

наизуст обещанията и заповедите в Словото, ние можем веднага  да ги приложим към 

всяка житейска ситуация особено когато възникне неочаквана възможност да 

свидетелстваме. 

1. Избройте някои от Божиите обещания. (2 Петър 1:2-4) 

 

2. Въз основа на следните стихове дайте няколко примера за ползата от знаенето на 

библейски пасажи: 

1 Петър 2:2,3 и Евреи 5:12-14 

 

 

Исус Навиев 1:8 и Псалм 1:1-3 

 

 

Псалм 32:8 

 

 

3. Въз основа на следните стихове посочете няколко начина, по които Божието 

Слово ни помага да растем духовно: 

Римляни 10:17 

 

Псалм 119:11 

 

Псалм 119:165 

 

4. Назовете посочената в 1 Петър 1:23 причина, поради която Божието слово е 

жизнено необходимо. 
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Урок 4: Практическо приложение 
 
 

❶ Посочете конкретните начини, по които предходните библейски  стихове  

     ще ви помогнат да свидетелствате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷ От кой стих смятате, че се нуждаете най-много?  

 

 

 

 

 

 

 

❸ Научете този пасаж наизуст. 

❹ Как ще го прилагате на практика? 
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Урок 5: Свидетелстването и молитвата 
 

 Искате ли близките ви, приятелите ви и съседите 

ви да станат християни? Започнете да се молите за тяхното 

спасение. Следвайте примера на нашия Господ и 

Първосвещеник, чиято молитва е записана в Йоан 17:20: „И не 

само за тях се моля, а и за ония, които биха повярвали в Мен чрез 

тяхното слово.“ 

Също както Исус се моли Светият Дух да действа в живота 

на учениците Му, така и ние можем да се молим Светият Дух да 

изобличи невярващите и да вложи в тях силен копнеж да 

познават Бога. Павел и другите автори на Новия Завет често 

искат вярващите да се молят както за други хора, така и за тях 

самите.  

 
Цел: Молитвата да стане неотделима част от 
свидетелстването. 
Прочетете: Ефесяни  3 и 4. 
Научете наизуст: Деяния 4:31. 

  

Бог иска всички да се покаят, но Той избира да изчака 

молитвите на някой загрижен християнин, преди за излее Светия Дух в сърцето на 

хората. В усилията си да помагаме на другите да приемат Христос, ние трябва първо да 

говорим на Бога за хората, а после – на хората за Бога. Ако следваме този установен от 

Бога  ред, резултатите няма да закъснеят. 

Понеже Божията воля е никой да не погине и понеже Бог е обещал да отговори на 

всяка молитва, която е в съответствие с волята Му (1 Йоан 5:14,15), ние можем да бъдем 

уверени, че Той ще отговори на молитвите ни за спасението на душите на хората, за 

които е вложил в нас желание да се молим (Филипяни 2:13). 

Именно чрез молитвата ние помагаме на хората да приемат Христос. 

Благовестването е само събиране на плодовете. 

Този урок цели да покаже, че молитвата заема важно място в свидетелстването 

на ранната църква.  
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Урок 5: Изучаване на Библията 
 

За какво се молят ранните християни 

Прочетете Деяния 4. 

1. Пред какъв проблем са изправени тези християни? 

 

 

2. Според вас какво би станало с християнството, ако те бяха спрели да 

свидетелстват? 

 

 

3. Какво е значението на плодоносното благовестване за изпълнението на 

Христовата мисия днес? Дайте два конкретни примера. 

1) 

 

2) 

 

 

4. Как тези християни разрешават проблема си: 

В съда? 

 

 

Помежду си? 

 

 

Пред обществеността? 

 

 

5. Какво ги защитава? (Деяния 4:21) 
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6. За какво се молят те? 

 

 

Отговорът на молитвата им 

Бог отговаря на молитвата им незабавно и конкретно. Те се молят и Бог отговаря, както 

е обещал. Никой не може да им се противопостави и те извоюват победа в Христос. 

1. Как смелостта, молитвата и ефективното им свидетелстване могат да ни 

послужат?  

 

 

2. Молитвата ни се увенчава с успех тогава, когато призоваваме Бога да постъпи в 

съответствие с волята Си и оставяме резултатите на Неговите грижи. Като 

изхождате от това определение, каква роля играе вярата в молитвата ни? 

 

 

3. По какъв начин другите могат да зависят от нашите молитви, смелост и 

свидетелстване? 

 

 

4. Казват следното: „Молитвата не е спор с Бога, в който ние Го убеждаваме да 

направи нещата така, както ние ги искаме. Тя е стъпка, чрез която Светият Дух 

ни дава сили да направим нещата така, както Бог ги иска.“ 

Как това изказване обяснява ролята ни като свидетели? 

 

 

А готовността ни да благовестваме? 

 

 

Съпротивата 

1. Как са преследвани благовестителите от ранната църква? (Книгата „Деяния на 

апостолите“ дава няколко примера.) 
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2. Според вас кой е източникът на съпротивата срещу свидетелстването за Христос? 

 

Защо? 

 

Как фактът, че знаем това, ни помага да бъдем по-смели? 

 

Божието време 

1. Успешно свидетелстваме тогава, когато поемаме инициативата да споделим 

благата вест за Христос в силата на Светия Дух и оставяме Бог да се грижи за 

резултатите. 

Как реагирате, когато някой не приеме благовестието веднага? 

 

 

Как би трябвало да реагирате? 

 

 

 

2. Бог не действа според нашето разписание. Припомнете си ситуация, в която Бог е 

отговорил на молитвата ви, но не тогава, когато сте очаквали. Как стана това? 

 

 

Съпоставете избора на момента в тази ситуация с очакването Бог да подготви 

жътвата. 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

 

❶ С каква конкретна съпротива сте се сблъсквали напоследък и как се справихте  

     с нея? 

 

❷ Как можехте да постъпите по-добре? 

 

❸ За кои от своите близки приятели и роднини сте се сещали по-често 

напоследък? 

 

     Смятали ли сте някога дадено положение за безнадеждно? 

 

     Как молитвата може да промени тази ваша нагласа? 

 

❹ Намерете стихове, които можете да използвате, когато ви изглежда, че 

положението е безнадеждно. Напишете тези стихове на картонче и ги сложете в 

Библията си, за да може да ги прочетете и да се молите с тях следващия път, 

когато се обезсърчите да свидетелствате. Използвайте библейски справочници, 

за да откриете подходящи стихове. 

 

 

❺ Кои от принципите, които си извлякохте от това изучаване, ще ви помогнат  да 

се молите за тези хора и да им свидетелствате? 

 

 

     Молете се за всеки човек поименно и следвайте научените принципи в 

конкретните ситуации. 

 

 

❻ Посочете поне една възможност да свидетелствате и се помолете конкретно за 

това Бог да ви води и да ви дава сили. 

 

 

❼ Продължете да се  молите на Бога, без да спирате, но вместо да просите и 

умолявате, благодарете Му и Го хвалете чрез вяра, че Той ще отговори на 

молитвата ви в точния избран от Него момент. 
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Урок 6: Свидетелството и Светият Дух 
 

Когато  говорите за Исус, очаквайте Бог 

да работи чрез вас. Господ Исус обещава 

свръхестествената Си помощ на всички, които 

се включат в изпълнението на Великото 

поръчение редом с Него. 

Уверени сме, че същата тази 

възкресенска сила и присъствие са на наше 

разположение и днес чрез силата на Светия Дух. 

Нашият Господ зачита вярното свидетелстване 

на всеки, който се уповава на Него. 

 
Цел: Разбиране и доверие в ръководната роля на Светия Дух по време на 
свидетелстване. 
Прочетете: Ефесяни 5 и 6.   
Научете наизуст: Йоан 15:26, 27. 

  

От друга страна, самолюбието и опасенията какво ще кажат другите накърняват 

свидетелстването ни. Стефан е бил прислужник на трапезата (Деяния 6:2-5), а не 

апостол. Той бива изправен пред едни от най-върлите противници на християнството. 

Можел е да се предаде, защото не се е чувствал подготвен за срещата с тези хора. Той 

обаче поверява живота си в ръцете на Светия Дух. В резултат на това, верността му към 

Христос, която граничи със смърт чрез убиване с камъни, оказва огромно влияние върху 

невярващите и полага основата да обръщението на  Савел. 

 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Действието на Светия Дух в живота на вярващия 

Прочетете Деяния 6 и 7 и подчертайте всички места, където се споменава Светият Дух. 

1. Каква е ролята на Светия Дух в живота на Стефан? 

 

 

2. Какво духовно обвинение отправя Стефан към слушателите си, което ги засяга 

дълбоко? 
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3. Като човек, изпълнен с Духа, Стефан има две основни цели. Виждаме ги в 

желанието му да свидетелства и в предсмъртната си молитва. Кои са те? 

1) 

 

 

 

2)  

 

 

4. Как тези стремежи отразяват пълнотата на Светия Дух в Стефан? (Сравнете с 

Галатяни 5:22,23 и 2 Коринтяни 5:14,15.)  

 

 

Действието на Светия Дух при свидетелстването 

1. Какво е служението на Светия Дух? (Йоан 15:26; 16:13,14)  

 

 

2. Как се осъществява то в човека, който свидетелства за Христос? (Деяния 1:8; 6:10) 

 

 

Как се осъществява то във вашия живот? 

 

 

3. Какво прави Светият Дух за човека, който свидетелства? (Деяния 4:31) 

 

 

4. Какво прави Светият Дух за човека, който приема благата вест? (1 Коринтяни 

2:10-12) 

5. Сравнете този пасаж с 2 Коринтяни 4:3,4. 
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6. Светият Дух е този, който ни разкрива истинското ни състояние и нужди. Това 

действие се нарича „изобличаване, разобличаване, излагане на показ.“ 

Ако свидетелстването ни зависеше единствено от нас, нямаше да постигнем 

нищо. Но когато Светият Дух използва свидетелството ни, Той изправя хората 

лице в лице с важността на фактите и ги заставя да им обърнат внимание. 

Кои са тези факти? (Йоан 16:7-11) 

 

 

7. Какво обещание ни дава Бог относно Духа Си? (2 Коринтяни 1:21,22) 

 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 
 

❶ Запишете имената на поне трима души, с които смятате, че Бог ще ви даде 

възможност да разговаряте за Христос през следващата седмица.   

    1) 

 

    2) 

 

   3) 

 

❷ Помолете Светия Дух да подготви тези хора, като освободи умовете им, за да     

могат те да вземат логичното и обосновано решение да приемат Христос за свой 

Спасител? 

 

❸ Разучете „Как да благовестваме“ на страници 65-67. Упражнете използването 

на книжката   „Четирите духовни принципа“ с приятел.    

 

❹ Помолете Светия Дух да ви заведе при тези хора в подходящото време и да 

говори чрез вас, когато им предавате Христовото послание. 

Когато свидетелствате, помнете, че Светият Дух е този, който прониква в ума на 

другия човек и му разкрива духовните истини. 

 

❺ Сигурни ли сте, че сте подготвени? Ако не сте, преговорете предишните уроци в 

тази „Стъпка“. 
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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. Коя е най-важната причина да свидетелстваме за Христос, която научихте? 

 

 

 
 
 

2. Как преодоляхте проблема, който най-силно ви пречеше да свидетелствате? 
 
 
 
 
 
 
3. Какво друго ви притеснява и как смятате да го преодолеете: 

 
 

 

Прочетете отново: Галатяни и Ефесяни. 
Преговорете: научените наизуст стихове.   

 
 
 
 

4. Обобщете защо е важно да познаваме Божието Слово, когато свидетелстваме. 
 
 
 
 
5. Как конкретно ни помага молитвата? 
 
 
 
 
6. Според вас защо Светият Дух не свидетелства за Себе Си? 
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Урок 7: Практическо приложение 
 
 

❶ Напишете триминутно свидетелство за християнския си живот. Разкажете  

накратко за три неща: 

1) какъв е бил животът ви преди да повярвате; 

2) защо и как сте приели Христос; 

3) как Христос е променил живота ви. 

Посочете ползата от познаването на Христос. Обяснете по-подробно какво 
означава да бъдем християни. (Прикрепете свидетелството към този урок.) 

 

      

❷ Започнете да си водите молитвен дневник с имената на хората, към които Бог  

ви насочва, за да им благовествате. 

Записвайте: 

⬧ Нуждите им от молитва 

⬧ Как приемат свидетелстването ви 

⬧ Духовният им растеж 

 

 

❸ Избройте възможностите, които Бог ви е давал да свидетелствате за Него през 

този месец. После хвалете и благодарете на Бога за тях.  
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Призив 
 

Посланието на всяка цена трябва да достигне до тези, които не са го чували.  

Преди няколко години в Англия се състоя конференция по разоръжаването. 

Насред речта на крал Джордж някой се препънал в кабелите на „Колумбийската 

компания за радио и телевизия“, скъсал ги и нарушил предаването. С голи ръце главният 

оператор бързо грабнал скъсаните кабели и ги допрял.  

В продължение на двайсет минути, докато траел ремонтът, токът протичал през 

него. Ръцете му обгорели леко, но чрез тях думите на краля достигнаха до милионите 

слушатели.  

Без смелостта и издръжливостта на оператора посланието на краля нямаше да 

може да достигне до хората, за които беше предназначено. 

Царят на царете Исус Христос е избрал хората като носители на Неговото 

послание за спасение на заблудения и умиращ свят. Това послание трябва на всяка цена 

да достигне до хората, които не са го чували. Всеки верен и покорен християнин е 

проводник, чрез който гласът на Царя достига до погиналото. 

На онези, които последват призива Му, нашият Господ обещава: 

Разумните ще сияят със светлостта на простора, а ония, които 

обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове (Даниил 12:3). 

Успешно свидетелстваме тогава, когато поемем инициативата да разкажем 

благата вест за Христос в силата на Светия Дух и оставим Бог да се грижи за резултатите. 

На този свят няма преживяване, което да може да се сравни със свидетелстването 

за Христос в силата на Светия Дух и оставянето на резултатите в ръцете на Бога. Ще се 

присъедините ли към мен в това велико приключение? 
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Как да благовестваме 
 

Известен християнски водач, изключително надарен богослов, сподели с мен 

колко го обезсърчава липсата му на ефективност и плодотворност, когато свидетелства 

за Христос. 

Попитах го: „Какво казваш, когато представяш Христос на някого?“ 

Той ми представи изложението си, което бе много дълго и сложно. Огромният 

брой библейски стихове, които използваше, би объркал повечето хора и би им попречил 

да обмислят някакво решение. 

Предложих му през следващите трийсет дена да използва „Четирите духовни 

принципа“, когато благовества, и в края на този период да ми разкаже какво е станало. 

Когато го видях след две седмици, от него бликаше радост и въодушевление. 

„Само чета книжката на другите – каза ми той, – но  през последните две седмици повече 

хора приеха Христос, отколкото преди в продължение на месеци. Това е невероятно!“ 

Книжката „Четирите духовни принципа“, чиято разпечатка ще намерите на стр. 

52, представя ясно и разбираемо благата вест за нашия Господ Исус Христос. 

Книжката „Четирите духовни принципа“, представя благата вест ясно и 

достъпно. 

 Тази книжка, преведена на всички най-говорими езици в света,  е плод на повече 

от четиридесет годишен опит в работата с хиляди студенти от университети в почти 

всички страни на всички континенти в света, а така също и със значителен брой миряни, 

пастори и ученици. Тя ни дава начин да благовестваме ефективно. 

 

Предимствата на „Четирите духовни принципа“ 

Използването на пособие като „Четирите духовни принципа“ има своите предимства. 

Нека спомена някои от тях. 

⬧ Помага ни да започнем разговора лесно и ефективно. 

⬧ Започва с положителна истина – „Светият Бог ви обича и предлага чудесен план за        

вашия живот.“ 

⬧ Представя благовестието и твърденията на Христос ясно и разбираемо. 

⬧ Помага ни да свидетелстваме уверено, защото знаем какво ще кажем и как ще го 

кажем. 
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⬧ Позволява ни да сме подготвени по всяко време и да се придържаме към темата, без 

да се отклоняваме. 

⬧ Дава възможност да говорим синтезирано и конкретно. 

⬧ Предложената молитва ни дава възможност да подканим другите да приемат Христос. 

⬧ Показва на новоповярвалите как да израстват духовно, като посочва и важността от 

присъединяването към църква. 

⬧ И което е от голяма важност, представлява лесен за възпроизвеждане модел, с 

помощта на който новоповярвалите да бъдат насърчени и обучени да представят 

Христос и на други. Павел увещава своя млад син във вярата Тимотей:   

„И каквото си чул от мен пред много свидетели, това предай на верни 

човеци, които да са способни да научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

„Четирите духовни принципа“ дава възможност на приелите Христос да отидат 

веднага при приятели и близки и да им разкажат за новооткритата си вяра в Христос. 

Освен това им позволява да покажат на своите приятели и близки как и те могат да 

предадат живота си на Христос. 

 

Различни подходи 

Вие също можете да представите „Четирите духовни принципа“ на някой невярващ. 

След сърдечен, приятелски поздрав можете да кажете: 

● „Чета една книжка, която се харесва на много хора. Искам да ти я покажа. Чувал 

ли си  за „Четирите духовни принципа“?“ 

● Мислил ли си някога за „духовните неща?“ (Изчакайте отговора. ) А чувал ли си за 

„Четирите духовни принципа“?“ 

● “Един приятел наскоро ми даде тази малка книжка, в която всичко е много  ясно 

обяснено. Искам да ти я покажа. Чувал ли си за „Четирите духовни принципа“?“ 

● „Тази книжка е довела до промяна в живота на милиони хора. В нея се съдържат 

истини, които, вярвам, ще представляват интерес за теб. Би ли я прочел и би ли 

ми казал какво мислиш?“ 

● „Счита се, че тази книжка е най-широко разпространената литература в света 

след Библията. Искаш ли да я прочетеш?“ 

Ето и един деликатен подход, който можете да използвате, когато не разполагате 

с много време: 

„Сигурен ли си, че ако умреш днес, ще отидеш на небето?“ 

Ако отговорът е „Да“, попитайте: 
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„На какво се основава твоята увереност? Тази малка книжка - „Четирите духовни 

принципа“ – обяснява как можем да сме сигурни дали ще отидем на небето, когато 

умрем?“ 

Ако отговорът е „Не“, кажете: 

„Ние можем да бъдем сигурни дали ще отидем на небето. Тази малка 

книжка - „Четирите духовни принципа“ – ни казва как.“ 

Бог ще ви разкрие и други начини да представите тази книжка. Важното е да 

говорите кратко и целенасочено. 
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Как да представяме „Четирите духовни принципа“ 
 

Милиони хора са приели Христос, след като са чели „Четирите духовни принципа“.  

1. Бъдете внимателни към личните интереси на човека и действието на Светия Дух. 

Най-лесният начин да обясните „Четирите духовни принципа“ е да прочетете 

книжката на глас пред невярващия. Но внимавайте – не позволявайте това да 

става механично. Помнете, че вие не само споделяте принципите, а и 

представлявате Христос. „Четирите духовни принципа“ е само пособие, което ви 

помага да обясните благовестието. Молете се Божията любов да се проявява чрез 

вас. 

 

2. Ако човекът възрази срещу използването на думата „закони“, заменете я с 

„принципи“. 

 

3. Когато възникнат въпроси, които биха ви отклонили от темата, обяснете, че 

отговорът на повечето въпроси се намира в „Четирите духовни принципа“. Или 

кажете: „Това е добър въпрос. Нека го обсъдим, след като прочетем книжката.“ 

 

4. Бъдете внимателни към човека. Ако ви се стори, че не разбира за какво става 

дума, спрете и попитайте: „Разбираш ли за какво става дума?“ 

 

5. Дръжте книжката така, че човекът да може да я вижда ясно. Използвайте 

химикалка, за да посочвате ключовите моменти. Това помага да се следва 

мисълта. 

 

6. Ако благовествате  на група хора, раздайте на всеки по един екземпляр от 

„Четирите духовни принципа“. Молете се с онези, които искат да приемат Христос. 

Ако само един прояви интерес, бъдете тактични и в повечето случаи поговорете 

с него насаме. Уверете се дали всеки разбира, че Христос се приема чрез вяра. Ако 

някой се моли, без да вярва, че Христос ще му отговори, нищо няма да стане.  

Също така позволете на всеки да реши дали иска да се моли със свои думи или да 

използва молитвата в книжката. Някои хора предпочитат да се молят наум. 
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7. Ако някой вече е чувал „Четирите духовни принципа“, попитайте го какво мисли 

за тях и дали има въпроси. Ако прояви интерес, но не разбира благовестието, 

прочетете книжката отново.  

 

8. Ако човекът не приеме Христос при първия прочит на „Четирите духовни 

принципа“, но проявява интерес, уговорете си друга среща с него. Дайте му някоя 

книга. 

 

9. Молете се за човека. От време на време го питайте дали е мислил за разговора ви 

и дали има въпроси. 

 

10.  Оставете „Четирите духовни принципа“ на човека, на когото сте свидетелствали, 

без значение дали той е приел Христос или не. Милиони хора са приели Христос, 

след като са чели тази книжка. 

 

 

 

 

Чували ли сте за 

Четирите духовни принципа? 
 

Както има физически принципи, които управляват вселената, така съществуват и 

духовни принципи, които управляват вашите взаимоотношения с Бога. 

ПЪРВИ ПРИНЦИП 

СВЕТИЯТ БОГ ВИ ОБИЧА И ПРЕДЛАГА ЧУДЕСЕН ПЛАН ЗА ВАШИЯ ЖИВОТ. 

Божията любов 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не 

погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16). 

Божият план 

(Христос казва:) „Аз дойдох да имат живот, и да го имат изобилно“ (да бъде 

пълен и смислен) (Йоан 10:10). 

Защо повечето хора не живеят пълноценно (нямат изобилен живот)? Защото ……. 
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ВТОРИ ПРИНЦИП 

ЧОВЕКЪТ Е ГРЕШЕН И ОТДЕЛЕН ОТ БОГА. ЕТО ЗАЩО ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОЗНАЕ И 

ИЗПИТА БОЖИЯТА ЛЮБОВ И ПЛАН ДА СВОЯ ЖИВОТ. 

Човекът е грешен 

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават 

да се прославят от Бога“ (Римляни 3:23). 

 Човекът е създаден, за да има общение с Бога; но поради 

своето упорито своеволие, той избра  да върви по собствения 

си независим път и общението с Бога бе прекратено. Това 

своеволие, било то активен бунт или пасивно безразличие, 

Библията нарича грях. 

Човекът е вечно отделен 

„Защото заплатата на греха е смърт“ (вечно духовно отделяне от 

Бога) (Римляни 6:23). 

Тази илюстрация показва, че Бог е свят, а човекът е грешен. Между тях стои голяма 

бездна. Стрелките показват как човекът непрекъснато се стреми да достигне Бога и да 

живее пълноценно чрез собствените си сили – добри дела, религиозност, интелект и др. 

Третият принцип описва единствения начин да поставим мост над тази бездна… 

 

ТРЕТИ ПРИНЦИП 

ИСУС ХРИСТОС Е ЕДИНСТВЕНОТО БОЖИЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 

ЧОВЕШКИЯ ГРЯХ; ЧРЕЗ НЕГО ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЗНАЕТЕ И 

ИЗПИТАТЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ И БОЖИЯ ПЛАН ЗА ВАШИЯ 

ЖИВОТ. 

Той умря вместо вас 

„Но Бог препоръчва (изяви) своята към нас любов в това, че когато 

бяхме още грешници, Христос умря за нас“ (Римляни 5:8). 

Той възкръсна от мъртвите 

„Христос умря за греховете ни….бе погребан….биде възкресен на 

третия ден според Писанията… и се яви на Кифа, после на дванадесетте, 

след това се яви на повече от петстотин…“ (1 Коринтяни 15:3-6). 

Той е единственият път към Бога 
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„Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда 

при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6) 

 

Тази илюстрация показва как Бог постави ляща ни от Него, като изпрати Своя 

Син, на кръста вместо нас, за да заплати наказанието ни. 

 

Но не е достатъчно само да знаем тези три принципа…. 

 

ЧЕТВЪРТИ ПРИНЦИП 

ВСЕКИ ТРЯБВА ЛИЧНО ДА ПРИЕМЕ ИСУС ХРИСТОС КАТО СПАСИТЕЛ И ГОСПОД; САМО 

ТОГАВА ЩЕ МОЖЕМ ДА ОТКРИЕМ И ИЗПИТАМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ И БОЖИЯТ ПЛАН ДА 

СВОЯ ЖИВОТ 

Трябва да приемем Христос 

„А на ония, които Го приеха, даде правото да станат Божии чада, 

сиреч на тия, които вярват в Неговото име“ (Йоан 1:12). 

Христос се приема чрез вяра 

„Защото по благодат (милост) сте спасени, чрез вяра, и то не от 

самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой“ 

(Ефесяни 2:8,9). 

Когато приемем Христос, се раждаме отново 

(Прочетете Йоан 3:1-8). 

Христос се приема с лично решение 

(Христос казва): „Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа 

ми и отвори вратата, ще вляза при него“ (Откровение 3:20). 

Приемането на Христос включва обръщане от собственото  „аз“ към Бога и упование 

(доверие), че Христос ще влезе в живота ни, за да прости нашите грехове и да ни направи 

такива, каквито Той желае да бъдем. Не е достатъчно да приемем само с ума си или само 

с чувствата си, че Исус е умрял на кръста за нашите грехове. Трябва да вземем решение 

да приемем Исус чрез вяра. 

 



56 
 

Тези два кръга показват два начина на живот:

 
 
 

Кой кръг по-добре отразява вашия живот? 

А с кой от тях бихте желали да се изобрази вашия живот? 

По-нататък се обяснява как можете да приемете Христос. 

 

Можете да приемете Христос още сега с молитва чрез вяра 

(Молитвата е разговор с Бога) 

Бог познава вашето сърце и се интересува не толкова от вашите думи, колкото от 

отношението на сърцето ви. Ето един пример да молитва: 

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

за моите грехове. Аз отварям сърцето си и те приемам за мой Спасител и 

Господ. Благодаря Ти, че прости моите грехове и ми даде вечен живот. Ела 

на трона и поеми ръководството в моя живот. Направи ме такъв, какъвто 

Ти желаеш да бъда!“ 

 

 Изразява ли тази молитва желанието на вашето сърце? 

 Ако е така, помолете се с тази молитва още сега и Христос ще дойде в сърцето ви, 

както е обещал. 

Как да разберете, че Христос е във вашия живот 

Приели ли сте Христос  във вашия живот? Според Неговото обещание в Откровение 3:20, 

къде е Той сега? Той каза, че ще влезе във вашия живот. Ще ви излъже ли?  На какво 

основание смятате, че Бог е  отговорил на  вашата молитва.  (Понеже може да се вярва  

както на  самия Бог,  така и на неговото Слово.) 
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Библията обещава вечен живот на всички, които приемат Христос 

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

е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Сина, няма тоя 

живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, 

че имате вечен живот“ (1 Йоан 5:11-13).

 Благодарете на Бога, че Христос е във вашия живот и че никога няма за ни напусне 

(Евреи 13:5). На основата на Неговото обещание можете да бъдете уверени, че Христос 

живее във вас и че имате вечен живот от момента, когато сте Го поканили. Той няма да 

ви измами.  

Не забравяйте още нещо… 

Не разчитайте на чувствата 

Ние можем винаги да разчитаме на Бога и обещанията Му от Библията, но не и чувствата 

си. Християнинът живее чрез вяра (упование) във верността на самия Бог и на Неговото 

Слово. Примерът с влака показва нагледно връзката между факта (Бог и Неговото 

Слово), вярата (нашето упование в Бога и Словото Му) и чувствата (резултата от 

нашата вяра и послушание) (Йоан 14:21). 

 

Със или без вагон влакът все пак ще се движи. Невъзможно е обаче той да бъде 

теглен от вагона. По същия начин, ние като християни, не разчитаме на своите чувства 

или емоции, а възлагаме вярата (упованието си) на Божията вярност и обещанията на 

Неговото Слово. 

Сега, когато сте приели Христос 

В момента, когато сте приели Христос, чрез вяра по ваш собствен избор и желание, са се 

случили няколко важни неща: 

⬧ Христос е влязъл в живота ви (Откровение 3:20 и Колосяни 1:27). 

⬧ Греховете ви са  опростени (Колосяни 1:14). 

⬧ Станали сте Божие дете (Йоан 1:12). 

⬧ Получили сте вечен живот (Йоан 5:24). 
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⬧ Започнали сте новия  живот, за който Бог ви е сътворил (Йоан 10:10; 2 

Коринтяни 5:17  и 1 Солунци 5:18). 

 Има ли друго нещо по-чудесно от това – да приемете Исус Христос? Искате ли да 

благодарите на Бога още сега за онова, което Той е направил за вас? Чрез благодарността 

си към Бога ще изразите своята вяра. 

За да се радвате на новия си живот в пълнота… 

Растете духовно! 

Духовният растеж е  резултат от упованието ни в Исус Христос. „Праведният чрез вяра 

ще живее“ (Галатяни 3:11). Животът с вяра ще ви помогне да се уповавате (да се 

доверявате) на Бога за всяко  нещо в живота си и да прилагате на практика следното: 

 Р Разговаряйте с Бога в молитва ежедневно (Йоан 15:7). 

А Азбуката на живота е Божието Слово. Четете го всеки ден (Деяния 17:11). 

Започнете с евангелието от Йоан. 

С Станете покорни на Бога (Матей 4:19; Йоан 15:8). 

Т Търсете случаи да говорите за Христос чрез думи и дела (Йоан 14:21). 

Е Ежедневно Му се доверявайте във всяка стъпка от своя живот (1 Петрово 

5:7). 

Ж Живейте по Духа. Оставяйте Светия Дух да контролира и да дава сила на 

всекидневния ви живот и свидетелстване (Галатяни 5:16-17; Деяния 1:8). 

 

Нуждата от църква 

Божието Слово ни призовава да „не преставаме да се събираме заедно…“ (Евреи 10:25). 

Няколко главни, събрани заедно, горят буйно, но извадете някои от тях настрана и 

пламъкът ù ще угасне. Така е и при общуването ви с други християни. Ако все още не 

ходите в църква, не чакайте покана. Добрата църква е тази, в която хората обичат Исус 

Христос и проповядват Неговото Слово – Библията. 
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Материали, които ще ви помогнат да благовествате 
 

„Човекът, който няма равен на Себе Си“. Съвременен поглед към уникалното 

раждане, учение, смърт и възкресение  на Исус и към начина, по който Той продължава 

да променя живота и мисленето ни. Добро средство за благовестване.  

 

„Четирите духовни принципа“. Едно от най-ефективните средства за благовестване, с 

което разполагаме. Достъпен начин да свидетелствате на хората за Христос. 

 

„Как да бъдем изпълвани със Светия Дух“. Открийте реалността на живота в Духа и 

как във всеки момент да Му се доверявате. 

 

Основни концепции. Практически материали, които ще ви помогнат сами да водите и 

да обяснявате на другите изобилния християнски живот: 

Как да бъдем плодоносни свидетели 

Как да представляваме Христос на другите 

Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

 

„Десет основни стъпки“. Изчерпателен курс на обучение за християнина, който иска 

да -усвои основите на духовното израстване. Използва се от стотици хиляди хора по 

света. (За подробности вижте стр. 78-79.) 
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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: Християнският 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 християнския 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 как 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 
свидетелстването 

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.
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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. 
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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 повече от 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 до 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 

изпълнено Великото поръчение. 
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