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Какво представлява основната концепция? 

 

Когато нашият Господ заповядва на единайсетимата, които са Го следвали 

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

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

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

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

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

научат и други“ (2 Тимотей 2:2). 

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

студенти, миряни и пастори и е установил следното: 

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

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

спасени. 

• Повечето християни живеят като безсилни и обезсърчени хора. 

• Повечето християни не знаят как да благовестват ефективно. 

 

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

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

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

проповядвани от Исус и учениците Му.  

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

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

да се изкриви или разводни първоначалното й значение. 

Тези основни истини на християнския живот се разпространяват под формата 

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

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

десетки милиони хора.  

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

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

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

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

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

великото поръчение в нашето поколение. 

 

 

 

  

 
1 Проучвания в образованието потвърждават, че обикновеният човек може да усвои 
съдържанието на дадена концепция, след като го прочете внимателно шест пъти. 
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Ние можем да променим света около себе си 
 

„Вие сигурно носите много щастие на този свят” — каза младият бизнесмен със 

сълзи на радост и благодарност в очите си. Току-що се бяхме молили заедно и той 

бе приел Христос като свой Спасител и Господ. Каза ми, че от известно време 

двамата със съпругата си са търсили Бога и че сега няма търпение да отнесе 

книжката „Четирите духовни принципа“ вкъщи, за да може на свой ред да й 

представи Христос. 

Думите на този радостен новоповярвал християнин все още звучат в ушите 

ми: „Вие сигурно носите много щастие на този свят.“ 

От 1944 г. насам имам честта да „нося много щастие на този свят“, като 

свидетелствам за Господ Исус Христос на десетки хиляди студенти и обикновени 

хора по света. 

Апостол Павел говори за този начин на живот на Колосяните: „Него ние 

възгласяваме, като съветваме всеки човек“ (Колосяни 1:28).  

Ние имаме привилегията да участваме редом с нашия жив Господ в 

изпълнението на Неговото Велико поръчение в нашето поколение. Според мен 

единственият начин да променим света е като променим отделните хора. 

Достатъчният брой променени хора ще доведе до променени университети, 

общини, градове, области и страни - да, буквално до променен свят. Исус Христос е 

единственият, който може да променя хората отвътре. Вие можете да 

допринесете за промяна на света, като представяте Христос на хората. 

 

 
Една от най-големите заблуди през вековете е преобладаващото сред 

християните мнение, че хората не желаят да познават Бога. Навсякъде по света 

откривам изобилни доказателства за обратното. Светият Дух е вложил глад за 

Бога в сърцата на много хора. Личният ми опит и много наблюдения са ме 

убедили напълно, че повечето невярващи по света са готови да приемат Христос, 

когато изпълнен с Духа свидетел се обърне към тях по подходящ начин и ясно и 

просто им представи благовестието. 

Въпреки това повечето християни не са помогнали на нито един човек да 

приеме Господ Исус. За това има две основателни причини: 
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Първата е, че обикновеният християнин живее победен, духовно 

обезсилен, безплоден, плътски живот. Той не живее в пълнотата и под 

ръководството на Светия Дух. Ако това важи и за вас, съветвам ви да прочетете 

основните концепции на тема „Как да изпитаме Божията любов и прошка“, „Как да 

бъдем изпълвани със Светия Дух“ и „Как да ходим по Духа“. 

 

Втората причина е липсата на обучение. Никой не е обучавал повечето 

християни как ефективно да обясняват вярата си в Христос. Никой не им е 

показал как да започват разговор за Христос, как да обясняват благовестието ясно 

и точно и как да помагат на другите да приемат Христос чрез вяра. 

 

 
Бих искал на следващите страници да споделя с вас кои са причините Исус 

да желае да свидетелстваме (това касае мотивите ни) и как да свидетелстваме 

ефективно (това се отнася до методите ни). 

 

Осем причини, поради които Исус желае да свидетелстваме 
 

Позволете ми да ви посоча накратко осем причини, поради които Бог желае 

всички вярващи да благовестват. 

 

Първо, като свидетелстваме, ние прославяме Бога. В Йоан 15:8 Исус казва: 

„В това се прославя Моят Отец - да принасяте много плод; и така ще бъдете 

Мои ученици.“ 

 

Второ, Христовата любов ни задължава да благовестваме. Павел използва 

следните думи: „Защото Христовата любов ни принуждава“ (2 Коринтяни 

5:14). Ако сме изпитали любовта на Господ Исус, ще желаем да представяме 

Христос на другите. 
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Трето, Исус Христос ни заповядва да благовестваме. 

Той казва: „Елате след Мен; и аз ще ви направя ловци на 

човеци“ (Матей 4:19). И още: „Не Вие избрахте Мене, но Аз 

избрах вас и ви определих да излезете в света и да 

принасяте плод, и плодът ви да бъде траен“ (Йоан 

15:16). 

 

Четвърто, хората без Христос са духовно мъртви. 

Исус казва: „ Аз съм пътят и истината, и животът; 

никой не идва при отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). 

Божието Слово категорично заявява: „И чрез никой друг 

няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез 

което трябва да се спасим“ (Деяния 4:12). 

 

 Пето, Бог иска да свидетелстваме заради благото на тези, които приемат 

Христос. Когато благовестваме на другите и те приемат Христос, те стават Божии 

деца; телата им се превръщат в Божий храм; всичките им грехове – минали, 

настоящи и бъдещи – биват опростени! Започват да изпитват мира и любовта на 

Бога; Бог ръководи живота им и го прави целенасочен; получават Божията сила, 

която променя живота им, и имат увереност за вечен живот. 

 

 Шесто, Бог иска да свидетелстваме поради ползата за самите 

свидетелстващи. Свидетелстването стимулира духовния ни растеж. То ни кара да 

се молим и изучаваме Божието Слово и ни подтиква да се уповаваме на Христос. 

Когато свидетелстваме в силата на Светия Дух, сеем любов, радост и мир. 

Принципът гласи, че каквото посеем, това и ще пожънем. Ние винаги получаваме 

това, което сме посели и дори повече. Ако сеем с любов, ще пожънем любов. Ако 

сеем радост, ще пожънем радост. Ако сеем мир, ще пожънем мир. И винаги 

жетвата надвишава посятото семе. 

 

 Седмо, Бог иска да свидетелстваме, за да изпитаме изключителната 

привилегия и чест да бъдем Христови представители пред света. Във второто си 

послание към Коринтяните Павел пише: „И така, от Христова страна сме 

посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, 

примирете се с Бога“ (2 Коринтяни 5:20). 

Повечето хора считат за висока чест да служат като посланици на 

държавния глава - президент или цар, а като вярващи в Христос ние сме 

посланици на Царя на царете и на Господаря на господарите! 

 

Осмо, Бог иска да свидетелстваме, защото Светият Дух е даден, за да ни 

осигури сила да вършим това. Исус казва: „Но ще приемете сила, когато дойде 

върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, 

така и в цяла Юдея и Самария, и до края по земята“ (Деяния 1:8). Да не 
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свидетелстваме за Христос означава да отречем на Светия Дух правото Му да ни 

дава сила и да ни използва да благовестваме за нашия Спасител. 

Как да свидетелстваме ефективно 
 

Какви методи можем да използваме, за да бъде свидетелството ни 

разбрано? 

Както вече споменах, много посветени християни печално се провалят в 

усилията си да представят Христос на другите просто защото не знаят как да го 

направят. 

Често неефективността на свидетелстването ни се дължи единствено на 

това, че не знаем как да подходим. Преди да можем да благовестваме, трябва да 

сме сигурни, че: 

1. Самите ние сме християни; 

2. Светият Дух ни укрепва; 

3. Знаем как да представим основното съдържание на благовестието така, 

че човекът, на когото благовестваме, да може да вземе обосновано 

решението да приеме Христос като свой Спасител и Господ. 

 

Години наред на различни конференции, на които хората се обучаваха да 

благовестват, молихме участниците да ни помогнат да съставим списък от 

нещата, които според тях човек трябва да разбира, за да може да вземе 

обосновано решението да приеме Христос. 

Обикновено се съставяше списък от 25 до 50 различни точки, които 

записвахме на черна дъска. Наред с другите неща списъкът включваше и 

следните: 

 

1. Бог ни обича. 

2. Хората са грешни. 

3. Хората са духовно мъртви. 

4. Бог толкова ни обича, че даде Своя Син. 

5. Христос умря за греховете ни. 

6. Христос възкръсна от мъртвите. 

7. Христос иска да влезе в живота на всеки. 

8. Ние трябва да се покаем. 

9. Трябва да се родим отново. 

10. Трябва да приемем Исус Христос. 

11. На тези, които приемат Исус, Бог дава право да станат Негови деца. 
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12. По благодат сме спасени чрез вяра. 

 

След като се изчерпеха всички предложения, ние канехме участниците да 

прочетем заедно „Четирите духовни принципа“ - брошура, която представя 

благата вест и отмятахме всяка точка от черната дъска, отнасяща се до първия 

принцип. Тези предложения биваха изтривани. По същата процедура минавахме 

втория, третия и четвъртия принцип. Накрая дъската винаги оставаше празна. 

Книжката „Четирите духовни принципа“ представя основното съдържание на 

благовестието. 

„Четирите духовни принципа“ бяха първоначално написани само за 

служителите ни, които трябваше да ги научат наизуст и да ги използват като 

средство за свидетелстване. Това доведе до значително нарастване на броя на 

новоповярвалите. 

Съдържанието на „Четирите духовни принципа“ започна да 

изкристализирва в съзнанието ми по време на лятното обучение на служителите 

ни през 1956 г. Тогава екипът ни наброяваше по-малко от 50 души. 

Един от говорителите на тази конференция бе мирянин, изтъкнат 

консултант по продажбите. Той каза, че за да има човек успех в търговията, 

трябва да си изгради ясен, прост и разбираем модел, който да може да използва 

всеки път, когато представя продукта. Но ни предупреди, че, когато на човек му 

омръзне да повтаря постоянно едно и също нещо, той променя модела и 

неминуемо губи от ефективността си. 

След това сравни свидетелстващия християнин със светския търговец. За 

да благовествате успешно, каза той, трябва да си изградите прост, разбираем и 

смислен модел на представяне на благата вест, който да можете да представяте на 

всеки срещнат. Колкото по-добре и по-често го представяте, толкова по-

плодоносни свидетели за Христос ще бъдете. 

В подкрепа на доводите си той посочи опита на няколко известни 

християни, разработили свой модел на благовестване. Тогава спря погледа си 

върху мен и каза: „Бил Брайт си мисли, че се обръща по различен начин към всяка 

от различните групи студенти, затворници и обикновени хора, с които работи. 

Въпреки че никога не съм го слушал да говори, готов съм да се обзаложа, че казва 

едни и същи неща на всички. В основни линии посланието му е едно и също.“ 

Да се каже, че имах възражения към подобно изказване, е малко. Колкото 

повече говореше той, толкова повече се дразнех. Решително отхвърлях мисълта, 

че Светият Дух не води мен или когото и да било друг християнин, който искрено 

желае да служи на Господа, да говори по различен начин на всеки отделен човек, 

според конкретната му нужда. Освен това бях против да ме използват за пример 

пред служителите ми. 

Но когато всичко приключи и вече „си ближех раните“, най-сериозната от 

които бе накърненото ми самолюбие, започнах да премислям всъщност какво 

точно казвах на различните хора. Същия този следобед записах в основни линии 

посланието си и за свое учудване открих, че приятелят ми бе прав. Без сам да 
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съзнавам това, с всеки срещнат бях споделял предимно едно и също нещо, с малки 

вариации. Онова, което написах онзи следобед и доизгладих по-късно, сега е 

известно като „Божият план за твоя живот“, двадесетминутно представяне на 

твърденията на Христос - кой е Той, защо идва на земята и как можем да Го 

познаваме лично. 

Помолих всеки от служителите да го научи наизуст и всички започнахме да 

го използваме, когато свидетелстваме. Следващата година свидетелствахме 

главно с помощта на това ясно послание, уповавайки се на Светия Дух и Неговата 

сила, и служението ни се умножи стократно. 

 
„Божият план“ беше първият ни писмен „общоприложим модел“ - материал, 

който обяснява просто и конкретно как човек може да постигне дадена цел и как 

на свой ред да помогне на други да постигнат същата цел. „Общоприложимите 

модели“ са едни от най-необходимите и мощни подходи към християнския живот 

и свидетелстване. Повечето невярващи не се нуждаят от убеждаване, че трябва да 

станат християни. Те се нуждаят по-скоро от обяснение как да станат християни. 

Независимо че „Божият план“ бе изключително ефективно пособие, ние се 

нуждаехме от нещо по-кратко. Затова приготвих съкратен вариант, допълнен със 

стихове от Библията и диаграми, и всеки служител го наизусти. Все повече хора се 

включваха в програмата ни за обучение и стана ясно, че е нужно да предоставим 

този модел в печатан вид. 

Така се роди книжката „Четирите духовни принципа“. 

Ние не твърдим, че „Четирите духовни принципа“ е единственият начин за 

представяне на Христос на другите, нито че е най-добрият. Но знаем, че буквално 

милиони хора са приели Христос чрез пряко, ясно представяне на благовестието с 

помощта на тази книжка. По наши изчисления над 1,5 милиарда екземпляра са 

разпространени на всички основни говорими езици по света. 

Има много примери за ефективността на „Четирите духовни принципа“. 

Спомням си за една църква, пасторът на която бе учил в центъра ни за обучение и 

беше много въодушевен от използването на „Четирите духовни принципа“. Той се 

върнал и споделил ентусиазма си със своята църква и с помощник-пастора. 

Помощник-пасторът не бил впечатлен от книжката. Не одобрявал брошурите, а тя 

му приличала на точно такава. Захвърлил я на бюрото си, без дори да си направи 

труда да я прочете. 

Няколко дена по-късно служителка от градската управа дошла да 

инспектира сградите на църквата. Вече си тръгвала след инспекцията, когато 

помощник-пасторът се сетил, че не й е казал нищо за Христос. Поогледал се 

наоколо и единственото нещо, което забелязал, била книжката „Четирите 

духовни принципа“, която бил захвърлил с отвращение преди няколко дена. 
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Подал й брошурата с думите: „Прочетете това“, като имал предвид да го прочете, 

когато си отиде вкъщи. 

Но тя не го разбрала и започнала да чете на глас в негово присъствие. 

Прочитала всяка дума и когато стигнала до четвъртия принцип, по бузите й се 

стичали сълзи. Стигнала до молитвата и започнала да се моли на глас, като сама 

приела Христос. По това време помощник-пасторът бил толкова впечатлен, че 

дойде в Ероухед Спрингс2 , за да разбере как би могъл самият той да стане по-

ефективен свидетел за Христос, като бъде обучен да използва „Четирите духовни 

принципа“. 

 

Друга вълнуваща случка също показва ефективността на книжката. Един 

високо- уважаван в града си човек бил невярващ. Нещо повече - бил известен като 

градския скептик, защото никога не приемал свидетелството на мнозината, 

говорили с него за Христос. 

Той се сприятелил с родителите на свой приятел християнин, които били 

много загрижени за спасението му. Този приятел намерил книжката „Четирите 

духовни принципа“ и решил да се отбие при скептика и да му я прочете. Като 

приключил с четенето, попитал: „Разбираш ли прочетеното?“ 

Скептикът отговорил: „Да, разбирам го.“ 

„Има ли нещо, което те спира да приемеш Христос?“ 

„Не“, казал той. 

Двамата коленичили заедно и се помолили и „скептикът“ поканил Христос 

да влезе в сърцето му като негов Спасител и Господ. 

Те се изправили и докато изразявал радостта си, приятелят бил поразен от 

следния въпрос: „Това ли се опитвахте да ми кажете ти и всички други християни 

от години?“  

„Да.“ 

„Ами че защо не ми го казахте? - продължил този нов брат в Христос. - 

Човек би бил глупак да не приеме Христос, ако наистина разбере какво означава 

това.“ 

Представената в книжката „Четирите духовни принципа“ блага вест бе 

разкъсала оковите на скептицизма и безразличието и този човек бе приел Господ 

Исус. 

 

Нека сега споделя няколко прости препоръки, които ще ви помогнат да 

представяте Христос като начин на живот. 

 

Първо, започвайте всеки ден с молитва, като искате от Светия Дух да ви 

укрепва и води към тези, чиито сърца е подготвил. 

 

 
 

2 Центърът за обучение на Кемпъс Крусейд фор Крайст (представител в България – сдружение 
„Агапе България“) 
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Второ, общувайте с хората естествено, топло и приятелски. Избягвайте 

механичните взаимоотношения. Всеки откликва на проявената към него любов. 

Когато живеете в любов, Божият Дух ще потвърждава пред хората, на които 

благовествате, че сте искрени, че не се опитвате просто да спечелите спор или да 

представите дадено схващане и че разговаряте с тях, за- щото ги обичате 

истински с Божията любов. 

Не всеки ще бъде готов да приеме Христос или ще откликне благосклонно. 

Някои дори може да бъдат враждебно настроени. Бог може да желае само да 

посеете семето или да ви използва като инструмент за жетва. Каквото и да стане, 

не се притеснявайте и оставете Той да извърши това, което желае, чрез вас. 

Не забравяйте, че както всички плодове в овощната градина не узряват по 

едно и също време, така и някои хора ще бъдат зрели за жетва, а други ще бъдат 

все още зелени - все още неподготвени да откликнат на благовестието. Приемайте 

всеки разговор за Христос като голяма привилегия и благоприятна възможност, а 

не като буквоядско задължение. Мислете за Божията велика любов, какво е 

означавало за вас познаването на Бога и какво означава за другите да приемат 

Христос. Направете благовестването свой начин на живот. 

 

Трето, представяйте благовестието ясно и просто. Използването на 

пособие като „Четирите духовни принципа“ има своите предимства. Нека спомена 

някои от тях. 

 

1. Помага ни да започнем разговора лесно и естествено. 

2. Започва с положителна истина - „Светият Бог ни обича и предлага 

чудесна цел за живота ни.“ 

3. Представя благовестието и твърденията на Христос ясно и разбираемо. 

4. Помага ни да свидетелстваме уверено, защото знаем какво ще кажем и 

как ще го кажем. 

5. Позволява ни да сме подготвени по всяко време и да се придържаме към 

темата, без да се отклоняваме. 
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6. Дава възможност да говорим синтезирано и конкретно. 

7. Предложената молитва ни дава възможност да подканим другите да 

приемат Христос. 

8. Показва на новоповярвалите как да израстват духовно, като посочва и 

важността от присъединяването към църква. 

9. И което е от голяма важност, представлява лесен за възпроизвеждане 

модел, с помощта на който новоповярвалите могат 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 

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

да научат“ (2 Тимотей 2:2). 

„Четирите духовни принципа“ е такова достъпно и общоприложимо 

пособие, което 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. 

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. 

Той каза: „Само чета книжката на другите, но през последните две седмици 

повече хора приеха Христос, отколкото преди в продължение на месеци. 

Невероятно!“ 

Мога да цитирам безброй писма и отзиви от хора, изпитали ползата от 

полученото обучение върху начина на използване на този простичък модел на 

представяне на благата вест. 

 

Една жена, служила със съпруга си като мисионерка в Африка в 

продължение на много години, ни писа: „Трябваше да видите колко променен бе 

съпругът ми, когато се върна след един от вашите учебни семинари. Искаше на 

всички да благовества с книжката „Четирите духовни принципа“. Направи го дори 
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в плувния басейн, потопен до шия във водата. А най-хубавото от всичко е, че 

продължава да го прави.“ 

 

Друг споделя: „Отначало се страхувах, но Господ промени отношението ми 

и сега искам да свидетелствам. От цялото си сърце благодаря на Бога за тази 

промяна.“ 

Но дори и воденият от Духа човек с изпитано и надеждно пособие в ръцете 

си може да очаква съпротива, когато благовества. Една от най-трудно 

преодолимите бариери при свидетелстването е началото. Без значение кой сте 

или къде се намирате, възможности има всякога. Всеки път, когато оставате 

насаме с някого повече от няколко минути, приемайте, че това е дадена ви от Бога 

възможност и отговор на молитвите ви. 

Освен че благовествам на студенти, ди-ректори и обикновени хора, лично 

или в големи и малки групи, аз редовно свидетелствам на носачи, портиери, 

камериерки в хотелите, таксиметрови шофьори, работници по бензиностанциите 

и хора с най-разнообразни професии. Обикновено, когато пътувам в самолет, не е 

трудно да завържа разговор със стюардесата или със седящия до мен човек, като 

просто чета Библията, книжката „Четирите духовни принципа“ или някаква друга 

християнска книга. 

След организирани срещи - църковни служби, групи за изучаване на 

Библията, студентски срещи или други подобни - можете да се запознаете с 

различни хора. Тогава, след като поздравите човека, задайте следните въпроси по 

начин, естествен за вас: 

„Какво мислиш за казаното тази вечер?“ 

„Разбра ли какво искаше да каже говорителят?“ 

„Приел ли си Христос в живота си?“ 

„Искаш да Го приемеш, нали?“ 

След това попитайте: „Чувал ли си някога за „Четирите духовни 

принципа“?” и му ги прочетете. Ако събеседникът ви каже, че вече е чувал за тях, 

попитайте го за мнението му, прегледайте книжката отново и му дайте 

възможност да се помоли и приеме Христос, ако все още не го е направил. 

Има много ефективни начини за установяване на контакт с друг човек. 

След любезен приятелски поздрав можете да кажете: 

Тази книжка е сред най-четените в историята - от, нея са 

разпространени повече от 1,5 милиарда екземпляра, преведени на 

всички основни езици. Чувал ли си някога за „ Четирите духовни 

принципа“? 

 

Или: 

Един приятел наскоро ми даде тази малка книжка, в която всичко е 

много ясно обяснено. Бих искал да ти я покажа. Чувал ли си за „ 

Четирите духовни принципа“? 
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Ето още един подход: 

Написаното в тази книжка е променило живота на милиони хора. 

Вярвам, че истините, които тя съдържа, ще представляват интерес 

за теб. Би ли я прочел и споделил с мен впечатлението си? 

 

Може да опитате и следното: 

Ако умреш днес, сигурен ли си, че ще отидеш на небето? 

 

Ако отговорът е „Да“, попитайте: 

На какво се основава тази твоя увереност? Тази малка книжка, 

„Четирите духовни принципа“, ще ти помогне да си сигурен дали ще 

отидеш на небето, когато умреш. 

Този директен подход е най-удобен, когато имате само няколко минути на 

разположение с дадения човек. Ако обстановката е по-спокойна, можете да 

отделите няколко минути, за да установите приятелски взаимоотношения, като 

споделите някои неща от личен интерес за себе си и разпитате другия за неговия 

живот, бизнес, професия или семейство. След това можете да обясните, че сте 

християнин и че сте открили удивителна книжка, която ви е била много полезна и 

бихте искали да му я покажете. Тогава попитайте: „Чували ли сте някога за 

„Четирите духовни принципа“?“ 

Когато представяте съдържанието, правете го с любов. Дръжте се 

естествено, приятелски и топло и говорете уверено. Не е нужно да впечатлите 

другите с изключителния си ум, но и не бива да бъдете равнодушни, несигурни и 

неубедени, сякаш искате да кажете: „Не ми се вярва да желаеш да станеш 

християнин!“ 

Когато благовествате с помощта на „Четирите духовни принципа“, можете 

да прочитате книжката. Добре е да четете на глас, като държите книжката така, че 

човекът да може да следи съдържанието заедно с вас. Освен това добре би било да 

държите молив или нещо подобно и да следите редовете и думите, за да може 

човекът да съсредоточи вниманието си по-добре. 

Понякога Светият Дух ще ви води да спрете и обясните нещо неясно или да 

добавите личен пример. Но обикновено е по- ефективно да прочетете цялата 

книжка, преди да спрете, за да дадете обяснение или отговорите на въпроси. Ако 

човекът зададе въпрос, можете да кажете: „Нека запомним този въпрос и се 

върнем към него след малко, когато прочетем книжката.“ Разбира се, не бива да 

забравяте да отговорите на въпроса по-късно! 

Преди известно време говорих на група пастори в Далас. Те не вярваха, че е 

възможно подобен простичък модел като „Четирите духовни принципа“ да се 

възприема добре от студентите. Духовният служител към университета ме 

помоли да отидем заедно в местното Студентско градче, за да му покажа как се 

използва книжката „Четирите духовни принципа“ сред невярващи студенти. Той 

събра десетина студенти, повечето от които бяха християни. На всеки от тях 
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дадох по един екземпляр от „Четирите духовни принципа“ и ги помолих да следят 

текста наум, докато аз чета книжката на глас. 

Въпреки че през годините съм благовествал на хиляди студенти и 

обикновени хора при лични срещи с тях, аз съм доста стеснителен човек и не 

всякога ми е лесно да свидетелствам. Докато седях там и четях книжката на глас 

пред студентите, дяволът започна да ми внушава какви ли не лоши мисли, като се 

опитваше да ме обезкуражи и посее съмнения в ума ми. „Тези студенти ще ти се 

смеят. Те са твърде интелигентни, за да откликнат на такова простичко 

изложение. Нужен ти е по-интелектуален подход. Не прекалявай; не бъди 

фанатик. Само ще отблъснеш студентите. Ще си помислят, че си луд.“ 

Но знаех, че Сатана няма власт над мен, когато се покорявам и се уповавам 

на Господа и затова можах да кажа: „Този (Христос), който е в мене, е по-велик от 

онзи, който е в света (Сатана)“ (перифраза на 1 Йоан 4:4). Така че продължавах да 

чета, знаейки от опит, че Бог ще уважи това представяне на благата вест, както го 

е правел при хиляди други случаи, защото е обещал да зачита Словото Си. Когато 

стигнах до молитвата, изведнъж ми се стори, че чувам хор от гласове, които ми 

нашепваха: „Нима ще прочетеш тази молитва и ще станеш за смях пред тези 

интелигентни студенти?“ Но аз прочетох молитвата и казах: „Ако тази молитва 

изразява вашето искрено желание, помолете се наум заедно с мен. Нека тя стане 

ваша молитва.“ 

Тогава отново прочетох молитвата на глас. Когато свърших, вдигнах очи и видях 

сълзи да се стичат по бузите на едно младо момиче. Тя дойде при мен и ми каза, че 

се е помолила с тази молитва и знае, че Господ Исус вече живее в сърцето й. По-

късно един младеж също прие Христос. Преди да си тръгна, духовният служител 

ме запозна с друго момиче, което току-що бе приело Христос. Доколкото разбрах, с 

изключение на един студент всички останали бяха вече християни. Последният 

бил възпитан като атеист, но чутото променило отношението му и той също бил 

почти готов да приеме Христос. Божият Дух използва простото прочитане на 

благата вест, представена от книжката „Четирите духовни принципа“, за да 

промени сърцата на тези млади хора по необикновен начин. Това често се случва 

на ръководените от Духа християни, които използват тази книжка. 

Обикновено повечето хора са съгласни с първите три принципа и не 

задават много, а понякога и никакви, въпроси. Така че можете уверено да 

пристъпите към четвъртия принцип. 
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Когато стигнете до двата кръга, представляващи живота, направляван от 

собственото Аз, и живота, направляван от Христос, задайте въпроса от книжката: 

Кой кръг отразява начина ви на живот по-добре? 

След това попитайте: 

Кой кръг бихте искали да отразява начина ви на живот? 

В повечето случаи човекът, на когото благовествате, ще отговори на 

първия въпрос, като посочи кръга вляво, а на втория въпрос - кръга вдясно. 

Необходимо е Светият Дух да подготви невярващия да приеме Христос, 

като вложи в него желание за покаяние. Тази промяна в отношението ще доведе 

до промяна и в действията. Не бива да мислим, че човек става християнин, защото 

се покайва. Човек става християнин, когато приеме Христос чрез вяра, както е 

обяснено в Йоан 1:12 и Ефесяни 2:8-9: 

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на 

тези, които вярват в Неговото име. 

Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от самите вас; 

това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой. 

Следващата критична точка, когато благовестваме, е да помогнем на тези, 

които желаят да Го приемат като техен Спасител, да разберат какво точно трябва 

да направят. Продължете да четете книжката, като обяснявате как приемаме 

Христос. 

Прочетете молитвата на глас и попитайте: „Тази молитва съответства ли на 

искреното ти желание?“ 

Ако отговорът е „Да“, кажете: „Ако е така, още сега се помоли с нея и 

Христос ще влезе в живота ти, както е обещал.“ След това спрете, за да се 

помолите, и обяснете, че, ако човекът се моли на глас, вие ще можете да се молите 

с него. 

Ако настъпи дълго мълчание, можете да предложите човекът да се помоли, 

като повтаря фразите след вас. Проявете такт. Не притеснявайте другия, като го 

„заставяте“ да се моли. Някои хора предпочитат да се молят със собствена 

молитва, а не с предложената. Ако някой предпочете да се моли наум, предложете 

му да каже „Амин“, когато свърши. Когато той каже „Амин“, вие се помолете на 

глас за новоповярвалия. 

Ако човекът не реши да приеме Христос, след като прочетете книжката 

дотук за пръв път, не го притеснявайте. Не се опитвайте да го оспорвате или да го 

принудите да вземе „решение“. Исус казва: „Никой не може да дойде при Мен, ако 

не го привлече Отец, Който Ме е пратил“ (Йоан 6:44). 

Това, което има значение, е не какво правите вие, а какво прави Светият 

Дух чрез вас. Ние с вас не сме способни да помогнем на когото и да било да приеме 

Христос, ако разчитаме на собствените си сили. Не забравяйте - успешно сме 

свидетелствали тогава, когато сме поели инициативата да споделим благата вест 

за Христос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога. 
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От друга страна, бихте могли да направите и няколко допълнителни неща, 

за да помогнете на човека, който не пожелае да се моли и да приеме Христос, 

когато стигнете до молитвата в книжката: 

 

1. Всякога проявявайте внимание и любов към другия. Можете да кажете: 

“Сигурно някой ден ще пожелаеш да приемеш Исус Христос като свой 

Спасител. Нека ти покажа какво ще стане, когато поканиш Христос да влезе 

в живота ти.” 

2. Обяснете как човек може да е уверен в спасението, като прочетете 

останалата част от книжката. 

3. Ако човекът откликне положително, дайте му още една възможност да 

приеме Христос, като го приканите да се моли с вас. Ще се убедите, че 

мнозина ще са готови да се молят, след като са чули цялата книжка. 

 

Някои ще пожелаят да се молят веднага, а други може да поискат да се молят по- 

късно, след като разберат по-добре какво означава да приемат Христос. В такъв 

случай: 

 

1. Предложете на човека да прочете отново книжката по-късно през деня и 

тогава да реши дали желае да приеме Христос. 

2. Помолете го да ви се обади, когато направи това. Много хора приемат 

Спасителя насаме, след като вие си отидете. 

 

Веднъж благовествах на известен генерал с помощта на „Четирите духовни 

принципа“. Той бе съгласен с казаното в книжката, но не бе приел Христос. 

Искаше да го направи, но никога не го бе правил. Аз му предложих да се моля с 

него, но той каза, че би предпочел да приеме Христос, когато остане насаме. 

Обещах му да се моля за него и го оставих. 

На следващата сутрин му се обадих и го попитах: „Помоли ли се с онази 

молитва?“ 

„Да, помолих се - отвърна топло и ентусиазирано той, — точно както Ви 

обещах да направя.“ 

 

Ще ви предложа още два метода, които могат да се окажат полезни. 

 

Единият е да разкажете личното си свидетелство и ако Светият Дух ви 

води, да дадете нова възможност на човека, на когото благовествате, да приеме 

Христос. Другият е да минете съдържанието на книжката, като ясно 

обяснявате отделните принципи и след всеки от тях питате: „Разбираш ли 

казаното дотук?“ 
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Как да дадем на новоповярвалия пълна увереност в 

спасението му 
 

Нещо друго, което е нужно да направим, когато благовестваме, е да дадем на 

новоповярвалия пълна увереност в спасението му. Целият материал в книжката 

след молитвата е специално предназначен за тази цел. 

След като човекът се е помолил, задайте му въпроса „Приехте ли Христос в 

живота си? Според Неговото обещание в Откровение 3:20 къде е Той сега по 

отношение на теб!“ 

Ако отговорът е „Ами, в света“ или „На небето“, задайте отново въпроса, 

като наблегнете на думите „...но къде е Той сега по отношение на теб?“ 

Обяснете, че според Откровение 3:20 Христос казва, че ще влезе в живота 

ни. 

Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе гласа Ми и отвори 

вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мен. 

 

След това попитайте: „Той би ли ни подвел? На какво основаваш 

увереността си, че Бог е отговорил на молитвата ти?“ Тогава обяснете, че ние се 

уповаваме на верността на самия Бог и на Словото Му. Прочетете 1 Йоан 5:11-13 

заедно: 

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

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

Сина, няма този живот. 

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

че имате вечен живот. 

 

Подчертайте, че въз основа на тези обещания от божествено вдъхновеното 

Божие Слово ние можем да бъдем уверени, че имаме вечен живот. 

Наскоро използвах „Четирите духовни принципа“, за да благовествам на 

един човек, който бе приел Христос, но не беше уверен в спасението си. След като 

прочетохме точно този пасаж, аз го попитах: „Какво би станало, ако умреш днес?“ 

Той отговори: „Страхувам се, че ще отида в ада.“ 

Но когато прочетох пасажа от 1 Йоан още няколко пъти, видях как 

надеждата започна да изпълва очите му и лицето му светна. Светият Дух беше 

разрушил стената, която той бе градил в продължение на петдесет години, и този 

човек най-накрая схвана Божията истина и прие Христос в сърцето си чрез вяра. 

 

Всякога обяснявайте важността на вярата. Препрочитайте и обяснявайте 

Ефесяни 2:8-9. Предупреждавайте, че има опасност, ако разчитаме на чувствата. 

Една от големите лъжи на Сатана е убеждението, че човек трябва да 

преживее нещо емоционално, когато приема Христос. Но Божието Слово казва, че 

трябва да приемем Христос чрез вяра и да живеем чрез вяра. Това не означава, че 
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чувствата не са важни. Но според Йоан 14:21 не бива да търсим емоционални 

преживявания. Трябва да живеем чрез вяра и да се покоряваме на Божиите 

заповеди. 

Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича. 

  

 
Обяснете влаковата диаграма от книжката и истината, че християнският 

живот не зависи от чувствата, а се води с вяра в Бога и Словото Му. Внимателно 

изучете този факт и го изяснявайте на човека, на когото благовествате. 

Също така прочетете и кратко и ясно обяснете петте неща, които са се 

случили с новоповярвалия християнин.  

След като чрез Божието Слово уверите човека, че Христос е в живота му, 

предложете му да се помолите на глас, като всеки от вас благодари на Бога за 

стореното от Него. Самият акт на благодарене на Бога изразява вяра и често 

допринася увереност в спасението. 

Продължете, обяснявайки му как може да израства духовно и защо е важно 

християнинът да се присъедини към местна църква.  

Неизмерима е важността на доброто утвърждаване на новоповярвалия 

християнин. Вземайте името и адреса на всеки, с когото сте се молили. Това 

можете да направите тактично и без да се натрапвате, като първо вие си дадете 

името и адреса. Тогава се уговорете да се срещнете с ново- повярвалия 

християнин, за да му дадете духовни напътствия и да му покажете как да живее 

християнски живот. Ако е възможно, добре е срещата да се състои още на 

следващия ден или непременно в рамките на 48 часа. 

Много хора получават увереността в спасението си, като четат и изучават 

из-пращаните от нас материали. Спомням си една от новопостъпилите ни 

служителки, която се отби при мен, за да ми благодари, задето й бях изпратил 12 

писма, в които и обяснявах как се живее християнският живот. 

„След като приех Христос - каза тя, - започнаха да ме измъчват сериозни 

съмнения. В крайна сметка реших, че не искам да бъда християнка. Ненавиждах 

дори Вас и писмата Ви. Тогава Бог употреби писмата Ви, за да ми отговори на 

въпросите и да ми помогне да предам живота си на Христос. Подадох молба за 

работа в Кемпъс Крусейд фор Крайст и току-що ме приеха. Толкова съм щастлива 

и искам да Ви благодаря отново, че ми написахте онези писма. Ако не бяха те, днес 

нямаше да съм тук.“ 

Освен писмата, ваша отговорност е да утвърдите човека лично, когато това 

е възможно. Ако не можете да се срещате лично, за новоповярвалия ще е особено 

насърчително да получи писмо от вас. 
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Можете да стимулирате новоповярвалия да израства духовно и да започне 

да печели и изгражда други чрез лични писма за утвърждаване, малки групи, 

домашни групи за изучаване на Библията, конференции на Кемпъс Крусейд фор 

Крайст, неделно училище и църква. 

Кемпъс Крусейд фор Крайст желае да служи на вас и на цялото Христово 

тяло, като предлага обучение за по-ефективно благовестване не само на вас, но и 

на хората, които вие печелите за Христос. Освен с книжката „Четирите духовни 

принципа“ движението разполага и с други материали, чиято цел е да ви 

помогнат да израствате духовно и да свидетелствате за Христос. 

Всеки, който иска свидетелстването да бъде негов начин на живот, трябва 

да направи обучението свой начин на живот. Ако хората зависят от постоянни 

програми за обучение, за да повишават ефективността в различните професии, 

колко по-важно е християните да участват в постоянна програма за обучение чрез 

местната църква. Ние желаем да ви помогнем. Както в центъра ни, така и чрез 

стотиците конференции за студенти, миряни, пастири и военни, провеждани из 

цяла Америка и в повечето страни по света, можете да получите обучение как най-

ефективно да използвате тези практични помагала. 

Трийсетдневен експеримент 
 

Предлагам ви през следващите трийсет дена да направите един 

експеримент. Започвайте деня на колене, като молите Бога да ви заведе при 

някого, чието сърце е било подготвено за вашето свидетелстване. Молете се и 

идете в силата на Светия Дух, като в духа на апостол Павел „навсякъде 

възгласявате Христос на всеки, който слуша.“ Представяйте благовестието с 

помощта на „Четирите духовни принципа“. Очаквайте Бог да работи чрез вас. 

Сигурен съм, че в края на трийсетте дни ще бъдете убедени, както са се 

убедили хиляди други преди вас, че в живота няма по-велико приключение от 

това да представяш нашия Спасител на другите. 

Не забравяйте, че „можете да донесете много щастие на този свят“, като 

разказвате благата вест за Христос на другите. 

Ако следната молитва изразява сърдечното ви желание, молете се с нея: 

„Господи Исусе, благодаря Ти за любовта Ти към мен. Благодаря ти, че 

посредством Твоята смърт и възкресение греховете ми са простени и аз мога да 

живея плодоносен живот за Теб. В израз на любовта си към Теб и към всички хора 

и следвайки заповедта Ти, аз искам всеки ден най-важното за мен да бъде да Те 

представям на другите. Благодаря, че Ми обещаваш да ме направиш плодоносен, 

ако Те следвам. Амин.“  
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БЕЛЕЖКА 

 

Помнете: „Как да представяме Христос на другите“ е „основна концепция“. Можете 

да я усвоите, като я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, според 

както ни заповядва нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят 

всичко, което съм ви заповядал...“. Апостол Павел ни насърчава да правим същото. 

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

които са способни и други да научат“ (2 Тимотей 2:2).  
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Обяснете накратко защо трябва да свидетелстваме. 

2. Как можете да започнете разговор за Христос?  

3. Как можете да се включите лично в изпълнението на Великото поръчение? 

(Матей 28:18-20) 

4. Въз основа на следните стихове дайте определение на плода в християнския 

живот. 

а. Галатяни 5:22-23 

б. Йоан 15:16 

в. Матей 7:15-20 

г. Матей 13:18-23 

Защо някои християни не проявяват качествата, които Исус желае да 

показваме? 

5. Как човек става християнин? 

а. Йоан 1:12 

б. Ефесяни 2:8-9 

в. Йоан 5:24 

6. Какво ни дава личната връзка с Христос? 

а. Йоан 1:12 

б. 1 Коринтяни 6:19 

в. Колосяни 1:14 

г. Йоан 14:27 

д. 2 Коринтяни 5:17 

7. Какво е запазил Бог за всички, които приемат Неговия Син? 

а. 1 Петър 1:3-4 

б. Ефесяни 1:13-14 

8. Защо Исус Христос дойде на земята? 

а. Лука 19:10 

б. Йоан 10:9-10 

9. Как бихте представили Христос пред невярващ? Посочете кои стихове бихте 

използвали и защо. 

10. Какво означава да изявим Божията любов на някого? 
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11. Каква е ролята на Светия Дух в благовестването? 

а. Йоан 6:63 

б. Римляни 8:16 

в. Римляни 8:26 

г. 2 Коринтяни 3:17 

д. 1 Петър 3:18 

12. Обяснете Йоан 3:16. Защо може да се приеме, че този стих е сентенция на 

цялото благовестие? 

13. Какво е покаяние? 

14. Според 1 Йоан 2:1-5 как можем да сме уверени, че сме християни? 

15. Какво ни е обещано в 1 Йоан 5:11-13? Защо са важни тези обещания? 

16. Посочете поне пет души, с които ще разговаряте за Исус Христос през 

следващия месец. Какви стъпки ще предприемете, за да им представите Христос?  

Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Какво означава „Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и 

поучаваме всеки.“ (Колосани 1:28). Споделете накратко кои са местата, където ви 

е трудно да говорите за Христос. 

 

2. Хората жадуват за Бога. Посочете случки от живота си, които подкрепят това. 

Обсъдете ги с групата. 

 

3. Като Христови посланици ние имаме невероятна възможност да Му служим. 

Размишлявайте над задълженията на посланика. Обсъдете с групата как се 

отнасят те към християнския живот и свидетелстването за вярата ви в Христос. (1 

Коринтяни 5:18-21) 

 

4. Какво трябва да направите, когато човекът, на когото благовествате с 

„Четирите духовни принципа“, е враждебно настроен? Дискутирайте как можем 

да покажем Божията любов в подобни трудни ситуации. 

 

5. Обсъдете практични начини за започване на разговор за Христос. 

 

6.Отгърнете книжката „Четирите духовни принципа“ на влаковата диаграма на 

стр. 6. Обяснете защо е така важно новоповярвалия да разбира ясно тази истина. 

Посочете различни начини да насърчите вярата му. 
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7. Обсъдете практически начини за утвърждаване на новоповярвалия. Запишете 

си различните предложения, дадени от другите в групата, които бихте могли да 

използвате.  

 

Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

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

на други изобилния християнски живот: 

 

1.  Как да сме сигурни че сме християни 

2.  Как да изпитаме божията любов и прошка  

3.  Как да бъдем изпълвани със Светия Дух  

4.  Как да ходим по Духа 

5.  Как да бъдем плодоносни свидетели  

6.  Как да представяме Христос на другите  

7.  Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8.  Как да обичаме чрез вяра 

9.  Как да се молим с увереност  

10.  Как да преживеем приключението „даване“ 

 

  Чували ли сте за Четирите духовни принципа? Бил Брайт. „Четирите 

духовни принципа“ е едно от най-ефективните и широко използвани помагала за 

благовестване. Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на 

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

езици в света. 

 

  Десет основни стъпки. Бил Брайт. Общ курс на обучение за новоповярвали 

и за всички, които искат да усвоят основните знания, които всеки вярващ трябва 

да притежава и прилага. Тези уроци са използвани от стотици хиляди хора. 

Преведени са на много езици и представляват солидна основа за израстване в 

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

 

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1  Християнският живот  

Стъпка 2  Християнинът и изобилието живот 

Стъпка 3  християнинът и Светият Дух  
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Стъпка 4  Християнинът и молитвата  

Стъпка 5  Християнинът и Библията 

Стъпка 6  Християнинът  и покорството  

Стъпка 7  Християнинът и свидетелстването  

Стъпка 8  Християнинът и даването  

Стъпка 9  Общ поглед върху Стария завет  

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия завет 
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