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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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Най-голямото предизвикателство 
 

Днес ще би представя най-голямото предизвикателство, което някога е било 

отправя¬но към хората. То идва от най-великата личност, живяла някога на 

земята. Какви- то и богатства, слава, способности или власт да притежавате, всяка 

друга кауза, на която бихте посветили живота си, ще бледнее в сравнение с това 

Божие призвание, което може да промени не само вашия живот, но и целия свят. 

Всичките ви отличия, награди и постижения са нищо в сравнение с 

повелята на Исус Христос да спомогнем вестта за Неговата любов и прошка да 

достигне до всеки отделен човек във всяка община, град и страна в света и да 

учим всичките народи. 

Днес живеем в свят на бързи и радикални промени. Сърцата на хората са 

изпълнени със страх и отчаяние. Човечеството се оказва неспособно да се справи с 

крещящи¬те проблеми на съвремието ни - пренаселеност, замърсяване на 

околната среда, нарастваща престъпност, неморалност, алкохолизъм, 

наркомания, аборти, порнография, урбанизация и ширещ се политически, 

социален и морален упадък. 

Сега е времето християните да се включат в най-голямата духовна жътва 

след Петдесятница! Този мрачен момент от човешката история е съдбоносен. Той 

открива пред християните невиждани досега възможности. Това е времето, за 

което сме родени - да предизвикаме една мощна и повсеместна духовна 

революция, която да промени хода на света и да покаже на човечеството, че 

основното разрешение на всеки проблем се съдържа в славното благовестие на 

Господ Исус Христос. 

Ако подобно заявление ви звучи повърхностно или мелодраматично, то 

просто следвайте десетте Божии заповеди, златното правило и другите учения на 

Исус, като например да обичаме Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с 

всичкия си разум и ближния си - дори враговете си - както себе си, и ще видите 

как няма да остане нито един от горепосочените проблеми. 

Ако трябваше да напиша статия за най- значимите събития в историята, 

сред най-важните от тях бих посочил срещата, състояла се на един хълм край 

Галилея, по време на която на група мъже бе поверена глобална стратегия за 

изявяване на Божията любов и прошка в този грешен и загиващ свят. На този 

хълм най-великата Личност, живяла някога на земята, отправя най-великото 

предизвикателство към човечеството относно най-великата сила, позната на 

хората, и най-великото обещание, давано някога. Разбира се, имам предвид 

Великото поръчение, което Исус оставя на учениците Си, а чрез тях и на нас. Той 

казва: 
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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 що съм ви 

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

(Матей 28:18-20). 

 

По-късно на Елеонския хълм нашият Господ се обръща към учениците Си и 

към нас за последен път, преди да се възнесе при Бога Отец, с думите: 

Но ще приемете сила, косато 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 Господ не бе дал заповедта и 

обещанието Си, сега ние нямаше да изпитваме любовта, прошката, радостта и 

пълнотата на безмерната благодат, която Бог предлага на всички, които вярват в 

Христос. Всъщност аз нямаше да пиша тази книжка. 

Видение света 
 

Да спомагам за изпълнението на Великото поръчение е основната цел на живота 

ми, откакто една пролетна нощ през 1951 година Бог ми говори по суверенен, 

уникален и свръхестествен начин. Видението обхващаше целия свят и доведе до 

създаването на „Кемпъс Крусейд фор Крайст“. 

Служението започна 6 Университета на Калифорния в Лос Анжелис, като в 

началото бяхме само двамата със съпругата ми Вонет. Днес работим в 155 страни, 

в които живеят 98% от населението на света, и екипът ни наброява над 113 000 

щатни и по- часови служители и доброволци. Десетки милиони хора са приели 

Христос за свой Спасител и Господ чрез това служение, а милиони от тях са били 

обучени да печелят и обучават и други - едно духовно поколение след друго. 

Опитвам се всеки ден да оценявам действията си с оглед на приноса им към 

изпълнението на Великото поръчение. Понякога ме питат дали съм изненадан от 

феноменалния растеж и успех на „Кемпъс Крусейд“. Аз отговарям, че не съм, 



7 
 

защото според видяното през 1951 г. Бог едва е започнал да работи. Най-доброто 

тепърва пред-стои! 

За мен е привилегия да имам това служение и съм дълбоко и смирено 

благодарен за него. И все пак чудесата на Божията благодат през последните 

четири десетилетия не ме изненадват, понеже във видението ми за света Бог ми 

показа, че духовната жътва ще е огромна.  

Великото поръчение на нашия Господ е отправено към всеки вярващ, не 

само към служителите на „Кемпъс Крусейд“ и към неколцината мисионери и 

пастори, които обичат Господа. На всеки християнин е заповядано да се включи в 

разпространяването на благата вест по света. 

 

Глобална стратегия 
 

Още в първия си час по журналистика на¬учих, че първият параграф на всяка 

добра статия трябва да отговаря на шест основни въпроса: Кой? Какво? Защо? 

Къде? Кога? Как? 

В тази книжка ще споделя с вас една конструктивна практическа стратегия, 

коя¬то отговаря на тези шест основни въпроса. 

 

1. Кой дава Великото поръчение и на кого е дадено то? 

Кой друг, освен нашият Господ Исус Христос, може да каже: „Даде ми се 

всяка власт на небето и на земята“? Исус е единственият Божи Син. Чудото на 

Неговото раждане, изкупителната Му смърт и телесното Му възкресение са най-

важните събития в човешката история. Бог става човек. Той умира на кръста и 

възкръсва от мъртвите, за да спаси човечеството от греха и да даде вечен живот 

на онези, които Го приемат. Последва духовна революция, която променя света на 

първи век и обръща хода на историята. 

Исус от Назарет, най-великата личност, живяла някога на земята, е внесъл 

повече добро в света от всеки друг, като е променил живота на стотици милиони 

души. Историкът Филип Шаф казва: „Без да разполага с пари и оръжие, Исус от 
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Назарет завладява милиони повече от Александър, Цезар, Мохамед и Наполеон. 

Без да е учен или високо образован, Той дава обяснеше по повече земни и неземни 

въпроси, отколкото всички философи и учени, взети заедно. Без да се е обучавал в 

красноречие, Той обори думи на живот, каквито никой друг преди или след Него 

не е говорил и които са по-впечатляващи от думите на всеки друг поет и оратор. 

Без да е написал и един ред, Той е вдъхновил повече писатели, проповедници, 

оратори, учени, хора на изкуството, изследователи и певци, отколкото всичките 

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

разпънат като престъпник, Той управлява съдбините на цивилизования свят и е 

начело на духовно царство, което обхваща цялата земя.“ 

Христос променя хората и народите. Навсякъде посланието Му се 

съпътства от обновление в живота на хората. Ето какво казва за Спасителя 

великият мисионер д-р Самюел Цвемер: „Евангелието променя не само отделния 

човек, но и обществото като цяло. От времето на Уилям Кери до наши дни 

навсякъде, където отиват, мисионерите носят благовестие със социална 

значимост. Те установяват норми за чистота и хигиена, подпомагат развитието на 

индустрията, утвърждават ролята на жената, ограничават антисоциалните 

обичаи, премахват канибализма, човешките жертвоприношения и жестокостта, 

събират помощи за гладуващите, предотвратяват междуплеменни бойни и 

променят социалните структури.“ 

Павел пише на Колосяните: 

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

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

земята, видимото и невидимото - било престоли, или господства, или 

началства, или власти - всичко беше създадено чрез Него и за Него... в 

когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на знанието... 

Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и 

вие също имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и 

власт (Колосяни 1:15,16; 2:3,9,10). 

Като Христови ученици, ние сме представители на Господ Исус Христос и 

можем да сме сигурни, че представляваме Личността, която притежава цялата 

власт и мъдрост. Ако имаме Него, имаме всичко. Исус казва: 

Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша 

Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз 

отивам при Отец (Йоан 14:12). 

Никой няма сила да ни се противопостави, ако в покорство и вяра идем 

като Негови посланици. Имаме обещанието, че Този, който е в нас, е по-велик от 

онзи, който е в света (1 Йоан 4:4). Освен това можем да бъдем сигурни, че и 

портите адови няма да ни устоят (Матей 16:18). Колкото повече опознаваме 
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личността на Христос и осъзнаваме какво е направил и ще направи за нас и чрез 

нас Той, толкова по-силно ще бъде желанието ни да Му се доверяваме и служим. 

На кого дава Христос Великото поръчение? 

Той го дава не само на дванайсетте Си ученици, но и на всеки, който вярва в 

Него. Следователно всеки християнин трябва да живее така, че да допринася за 

изпълнението на това поръчение, като за целта използва времето, способностите 

и средствата си. 

Малко след като Исус дава Великото поръчение, Бог Свети Дух променя и 

укрепва със сила учениците, които са се отрекли от Господа и са Го изоставили по 

време на процеса и разпъването Му на кръста. След Петдесятница те стават смели 

и дързостни, готови да рискуват живота си, за да проповядват посланието на 

Божията любов и прошка в Христос. Всъщност всички ученици умират като 

мъченици, проповядвайки благата вест, с изключение на Йоан, който умира в 

заточение на остров Патмос, след като оцелява след опит да бъде из¬горен жив в 

катран заради вярата си. 

 

Незнайно как сме си изградили представата, че ранните християни са се 

различавали от нас и че ние не можем да живеем като тях. Исторически факт е, че 

хората, на които Исус дава Великото поръчение, са били обикновени, трудови 

хора, които са притежавали същите слабости като нашите. Единствената разлика 

между тях и повечето от нас е, че на тях им са се случили две изключителни неща. 

Първо, те са имали пълно доверие във възкресения Господ, Който е 

победил смъртта, Който живее в тях и Който ще се върне и ще управлява на 

земята. 

Второ, те са били изпълвани със Светия Дух. Ако днес достатъчно 

християни бяха напълно посветени на нашия възкресен Господ, Който скоро ще се 

завърне, и бяха направлявани и укрепвани от Светия Дух, щяхме да преобърнем 

хода на света и да постигнем мощен духовен подем, подобен на този от първи век. 

2. Какво е Великото поръчение? 

Великото поръчение е заповедта на нашия Господ да предадем благата вест на 

всички хора по целия свят и да правим ученици от всичките народи. Това 
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означава навсякъде да създаваме и обучаваме ученици, които да могат на свой 

ред да спомогнат благата вест да достигне до всеки човек в родината им и да 

обучат други ученици да правят същото и така - едно духовно поколение след 

друго в процеса на духовно умножаване. 

Христос не ни заръчва да похристиянчим всички народи. Той ни призова да 

им благовестваме и да правим ученици от тях. Нашето задължение е да 

проповядваме и прогласяваме живото Христово благовестие. Негова е 

отговорността да направи свидетелството ни ефективно. Редом със задължението 

Христос ни оставя и всичко, което ни е необходимо, за да го изпълним успешно. 

3. Защо трябва да се включим в изпълнението на Великото поръчение? 

Има поне четири основателни причини за това: 

Първо, Исус ни заповядва да го направим. Всеки добър треньор представя 

на спортистите списък от правила и принципи с думите: „Ето какво трябва да 

правите, ако искате да сте в отбора.“ Спортистите или се придържат към 

правилата, или не влизат в отбора. 

Работодателят казва на подчинените си: „Това са изискванията.“ 

Работникът или ги изпълнява, или бива уволнен. 

По време на битка командващият офицер издава определени заповеди. 

Войникът или ги изпълнява, или бива съден от военен съд, като има голяма 

вероятност да отиде в затвора или, ако провинението е наистина сериозно, да 

бъде екзекутиран. 

Нашият Господ е издал заповед: „Идете!“ И никой истински вярващ не бива 

да гледа леко на заповедта Му. 

Повечето християни не обръщат нужното внимание на тази заповед. Ние си 

играем, докато светът около нас е в пламъци. Приличаме на хора, които оправят 

изкривените картини по стените на горяща къща. Занимаваме се със странични 

проблеми, докато всъщност трябва да се стремим към промяна на сърцата на 

хората. Световните проблеми, които заплашват да погълнат човечеството, могат 

да се разрешат единствено посредством вяра в Христос и в покорство на 

заповедите Му. 

Ако се отнасяме към Господ сериозно, трябва да се посветим изцяло - да 

подчиним времето, способностите и притежанията си - на изпълнението на 

Великото поръчение, но не от легалистично чувство за дълг, а поради любовта и 

благодарността си към стореното от Христос за нас. Щом желанието ни е да Му се 

покоряваме, Той казва „Идете!“. И това е достатъчна причина да идем. В Марк 

8:34-38 се съдържа Божията заповед към всички, които ще бъдат Негови ученици. 

Там, както и в Марк 10:29, 30, и в Йоан 14:21, са обещани големи награди и 

благословения на всички, които се уповават на Него и Му се покоряват. 
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И повика множеството заедно с учениците Си и им рече: Ако някой 

иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе своя кръст и 

така да Ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби; а 

който загуби живота си заради Мен и заради благовестието, ще го спаси. 

Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а загуби живота си? 

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

някой заради Мен и заради Мои¬те думи в тоя прелюбодеен и грешен род, то 

и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя 

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

Исус рече: Истина ви казвам: няма човек, който да е оставил къща, 

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

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

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

свят - вечен живот (Марк 10:29, 30). 

Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби, 

ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще му явя Себе Си (Йоан 

14:21). 

Второ, хората са духовно мъртви без Христос. Исус казва: „Аз съм пътят и 

истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен“ (Йоан 14:6). 

Може да звучи ограничено, тесногръдо, нелюбезно и грубо, но това са 

думите на Господ Исус, а Исус Христос е Бог! От години наред питам хората по 

целия свят дали са открили Бога. С изключение на тези, които са срещнали Исус в 

живота си, най-често срещаният отговор е: „Търся Бога и се надявам да Го намеря, 

но все още не съм Го открил!“ 

 

Никой няма да открие Бога, докато не приеме Христос. Наистина ли 

вярвате, че хората са духовно мъртви без Христос? Замисляли ли сте се над факта, 

че онези от вашите близки, приятели, съседи и колеги, които не познават Христос, 

са духовно мъртви? Божието Слово е ясно и категорично: 

И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, 

дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим (Деяния 4:12). 
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Без Христос всички хора са духовно мъртви. 

Трето, хората жадуват за Бога. Тази жажда е намирала най-различен израз 

от сътворението до наши дни. В това ни убеждава и опитът на „Кемпъс Крусейд“. 

Като част от световната ни програма за обучение ние прекарваме по няколко часа 

седмично в лично благовестване из кварталите, по плажовете и на обществени 

сбирки. 

Нерядко се случва само през един след¬обед хиляди хора да се молят и да 

приемат Исус в сърцата си. Например веднъж, кога- то 10 000 корейци от 

Конференция за обучение на лидери в Сеул излязоха да благовестват, над 16 000 

души се молиха и приеха Христос. А по време на тридневните Великденски 

празници преди няколко години поне 17 000 мексиканци чуха, че могат да имат 

лична връзка с Исус Христос благодарение на усилията на 155 местни служители 

на движението и на 25 служители от Латин¬ска Америка; 1 245 от тях казаха, че са 

при¬ели Христос. Служителите на „Кемпъс Крусейд“ в Индия се молиха 5 000 

студенти да приемат Христос за една година и Бог им отговори с повече от 5 000 

новоповярвали. 

В рамките на около шест месеца четири спортни отбора на „Кемпъс 

Крусейд“, две вокално-инструментални групи и известният илюзионист Андре 

Коул дадоха 629 представления и представиха твърденията на Христос през 351 

887 студенти. Над 50 000 от тях заявиха, че са приели Христос за свой Спасител. 

Още хиляди други са по¬светили живота си на Христос чрез служението на 

нашите служители и на християните, които са били обучени от тях. 

Десетки милиони души по целия свят са заявили, че са приели Христос, след 

като са гледали филма „Исус“ на родния си език. 

Помня разговора си за Христос с пиколото на един хотел, в който веднъж 

бях отседнал. Този пиколо беше много обезсърчен. 

„Пиколото не е кой знае колко важен човек, - въздъхна той. - Никой не го 

счита за нищо.“ 

Аз сложих ръка на рамото му и му казах: „Искам да знаеш, че Бог те обича и 

че аз те обичам. В очите на Бога ти си точно толкова значим, колкото и най-

известната личност на света.“ 

Светият Дух бе подготвил сърцето му за „благата вест“ и скоро след това се 

помолихме заедно и той прие Христос като свой Спасител. 

Хората по целия свят жадуват за Господ Исус Христос. 

Четвърто, трябва да бързаме да изпълним поставената ни задача, докато 

все още има отворени врати за действие. Никога досега духовните ниви не са 

били така узрели за жътва. Не бива да пропускаме тази неповторима възможност. 
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Ако възнамерявате да направите нещо за Христос и Неговото царство, направете 

го сега, преди да е свършила жътвата. 

4.Кога ще бъде изпълнено Великото поръчение? 

Господ е авторът на Великото поръчение и понеже е суверен и всезнаещ, 

само на Него е известно кога и как ще бъде изпълнено то. Но тъй като тази 

заповед е отправена към нас и имаме обещанието Му да ни снабди с всичко 

необходимо да изпълним волята Му, трябва да приемем, че Той очаква от всяко 

поколение да направи това. 

В наши дни благовестието достига до всеки народ посредством обучени 

служители, телевизионни и радиопредавания или печатна литература. Но макар 

свидетелството за Христос да стига до всеки народ, Великото поръчение все още 

не е изпълнено и няма да бъде изпълнено, докато във всяка страна няма 

достатъчно ученици, които да отнесат Христовото благовестие до всеки един от 

нейните граждани, включително тези от разнообразните етнически общности и 

малцинства. Трябва да обръщаме внимание не само на спечелването на 

новоповярвали, но и на изграждането на ученици; да съсредоточим усилията си 

не толкова върху духовното събиране, колкото върху духовното умножаване. 

Да изпълним Великото поръчение не означава всеки човек от нашето 

поколение да приеме Христос. Някои хора няма да пожелаят дори да чуят 

благовестието, понеже сърцата им са духовно закоравели; други нямат 

умствените или физическите способности да се отзоват. Нашата задача е 

решително и обосновано да представим Христовата блага вест на всеки човек, 

като се молим Бог да действа в сърцето му и оставим резултатите на Него. 

Да изпълним Великото поръчение не означава всички, които чуят благата 

вест, да станат християни, но означава да получат поне една възможност да чуят и 

повярват. Всеки човек на земята трябва да получи възможност да каже „Да“ на 

Христос, след като благовестието му бъде представено по ясен и съобразен с 

културните му разбирания начин. Не е справедливо милиони американци да 

слушат благата вест по хиляди пъти, когато два милиарда души по света не са я 

чули нито веднъж. 

Ако искаме Великото поръчение да бъде изпълнено в нашето поколение, то 

трябва незабавно да се захващаме на работа. Трябва да започнем още сега, като 

посвещаваме всеки ден на представянето на благовестието на всеки срещнат. 

Това трябва да стане наш начин на живот. От сутрин до вечер главната ни задача 

трябва да бъде да разказваме за „най-радостната вест на земята“. 

5.Къде трябва да идем, за да изпълним Великото поръчение? 

Трябва да идем по целия свят. Исус ни оставя и стратегия, която да 

следваме. Точно преди да се възнесе, Той казва на учениците си: 
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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). 

Според оригиналното значение на тази заповед ние трябва да се стремим 

благовестието да достига до всички области едновременно, от Ерусалим до края 

на земята. Насърчавам ви да започнете да говорите за Христос на хората от вашия 

Ерусалим - семейството ви, квартала ви, университета ви, офиса ви, завода ви. 

Търсете начини да представите благовестието на хората от своя град, област, 

страна, която е нашата Юдея, и по целия свят. 

Бог желае да спомогнете Неговата блага вест да достигне до хората по 

целия свят, като се молите, оказвате финансова подкрепа, участвате лично или 

чрез всичко това. 

6. Как може да се изпълни Великото поръчение и как да се включим в 

изпълнението му? 

Това е най-големият проблем за мнозина. Може би си мислите: „Знам, че 

хората са духовно мъртви без Христос и че неизброими множества са готови да Го 

приемат. Искам да се покоря на Господ Исус Христос и да се включа в 

изпълнението на Великото поръчение, но какво иска Господ от мен? Откъде да 

започна?“ 

Тази огромна задача може да се изпълни само ако милиони християни 

обединят усилията си и заработят заедно за постигането на целта. Освен това 

всеки от тях трябва да си изгради лична стратегия, която да е съобразена с 

глобалната стратегия на Бога. 

Цялостната стратегия на „Кемпъс Крусейд“ за изпълнението на Великото 

поръчение се нарича „Нов живот 2000“. Планът включва обединяването на 

усилията на милиони християни от хиляди църкви от всички деноминации и на 

стотици мисионерски организации, които да предадат благата вест на всеки човек 

от шестмилиардното население на света до 2 000 година. 

Според този план, подкрепян от хиляди християнски лидери от всички 

континенти, светът е разделен на райони с население от 1 000 000 души. В 

момента се работи по основаването на 5 000 центъра за обучение „Нов живот 2 

000“. В тези центрове работят обучени служители, посветили се да подготвят 

хора, които да се включват в процеса на духовно умножаване, както и 10 000 

екипа на Проекта на филма „Исус“, които използват филма и други средства за 

евангелизиране, за да стигне благата вест до всеки човек в едномилионната им 

област. Заедно с християни от всички деноминации ние се молим и работим за 

следното: 

1. Да представим благовестието на повече от 6 милиарда души до 2 000 г. 
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2. Един милиард души да приемат Христос. 

3. Да организираме поне 5 милиона домашни групи за утвърждаване, които да 

служат на поне 200 милиона новоповярвали и да ги изграждат духовно. 

4. Да организираме служения в 8 000 колежа и университета, разположени в 

стратегически важни райони по целия свят, за да благовестваме на студенти и 

преподаватели. 

5. Да основем 1 милион църкви по целия свят сред всяка народностна група. 

До 1990 г. филмът „Исус“ беше преведен на над 164 езика и гледан от над 

425 000 000 души. Десетки милиони вече са приели Христос. Целта ни е до 1995 г. 

филмът „Исус“ да бъде преведен на 300 основни езика и 1 000 диалекта. 

Над 6 милиона души от северен Тайланд са чули благата вест благодарение 

на усили¬ята на шестте центъра за обучение „Нов живот Тайланд“. Над 2 милиона 

души са за-свидетелствали, че са приели Христос. Основани са над 20 000 

домашни групи за утвърждаване и над 3 000 църкви. Молим се за подобно 

развитие на събитията във всичките 5 000 „едномилионни“ области по света. 

Стратегията ни за духовно умножаване е да печелим хора за Христос, да ги 

изграждаме духовно чрез вяра и да ги изпращаме по целия свят с благата вест за 

Божията любов и прошка. Така десетки милиони души са приели нашия Господ 

Исус Христос от 1951 година насам посредством различните ни служения. 

За спечелването на хора за Христос из-ползваме най-различни методи – 

лично благовестване, големи евангелизационни срещи, евангелизационни 

изучавания на Библията по домовете, малки групи, анкети по телефона, филми, 

аудио касети, радио и телевизионни предавания, писма; различни 

евангелизационни закуски, обеди и празненства както за мъже, така и за жени; 

филма „Исус“ и разпространяване на разнообразни печатни издания. 

За да изграждаме духовно новоповярвалите християни, ние ги 

приобщаваме към местните църкви, домашни групи за изучаване на Библията и 

малки групи, където те могат да получат общение и поучение във вярата. 

Християните се учат да изследват Божието свято и вдъхновено Слово, да се молят 

и да живеят в Христовата любов и в силата на Светия Дух. Те научават, че, щом сме 

в Христос, Бог ни обича безусловно и че ни прощава и приема напълно, тъй като 

Христос е умрял на кръста заради греховете ни. Научават и за възкресенската Му 

сила, до която имаме свободен достъп и която ни помага да водим победоносен, 

плодотворен и изпълнен с радост живот. 

Християните започват усилено да израстват духовно, когато ги учим да 

споделят благата вест с други хора и ги подтикваме да правят това редовно, като 

го превърнат в свой начин на живот. 
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Правилният подход към печеленето и изграждането на хора за Христос 

съвсем естествено води до изпращането им по света! Този, който правилно 

разбира Божията любов и прошка и който добре знае как да обясни вярата си в 

Христос, няма да се задоволи да остане просто един плътски, духовно немощен, 

безплоден и посредствен християнин. Подобно на учениците, чиито мрежи се 

изпълват с риба по свръхестествен начин, такъв човек би оставил всичко, за да 

последва Христос. 

Молитвата трябва да заема водещо място във всяка успешна стратегия за 

евангелизирането на света. За тази цел са нужни милиони верни Христови 

ученици, които да се молят ежедневно. Молим Бога да издигне милиони 

християни, които да се включат в молитвеното служение за изпълнение на 

Великото поръчение, воини в молитва, които всеки ден да се застъпват за мощно 

духовно съживление по целия свят. 

Лична стратегия 
 

Великото поръчение може да бъде изпълнено, като милиони християни си 

изградят лична стратегия, съобразена с глобалната стратегия на Христос. Един 

християнин с лична стратегия, който съсредоточава всичките си усилия за 

постигането на цел¬та, може да увеличи ефективността си многократно. 

„Но какво е това „лична стратегия“?“ ще попитате вие. 

Личната стратегия е съставен от човека личен план за действие за 

постигането на определена цел. Тъй като целта на всеки искрено вярващ 

християнин би трябвало да е изпълнението на Великото поръчение, неговият 

план за действие трябва да включва евангелизиране и обучаване на ученици - 

духовно събиране и духовно умножаване. 

Духовно събиране има тогава, когато благовестваме на някого и той приеме 

Христос. Но когато целенасочено обучаваме новоповярвалия християнин и му 

помагаме да печели, изгражда и изпраща други, които на свой ред да правят 

същото, едно духовно поколение след друго, това е духовно умножаване! 

Нека обясня това с пример. На едно празненство на „Кемпъс Крусейд“ в 

Манила директорът на центъра ни за обучение в служението представи един 

лекар, когото бе спечелил за Христос и бе обучил като ученик. Докторът стана и 

ни разказа своето свидетелство. След това ни представи един от хората, които бе 

спечелил за Христос и бе обучил. Този човек също каза свидетелството си и на 

свой ред представи един от студентите по медицина, които бе спечелил за 

Христос и на свой ред бе обучил. 
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Така станахме свидетели на десет поколения на служение, което бе 

започнало от един от американските ни служители, посветил живота си на 

обучението на ученици, които на свой ред да обучават други. 

Наскоро пътувах до Тайланд, където се запознах с много посветени на 

духовното умножаване хора. Един от тях беше духовен баща на 12 поколения 

вярващи. Той бе спечелил над 1 500 души за Христос през по-следните четири 

години. Докато бях там, той ме запозна с един от своите ученици, който пък ме 

представи на свой ученик и така нататък до края на веригата от 12 духовни 

поколения мъже и жени. Последният човек от веригата беше християнин само от 

шест месеца, но вече бе спечелил 12 души за Христос и в момента обучаваше 

няколко от тях. 

Тези тайландски вярващи знаят, че не е достатъчно само да спечелят 

другите за Христос, да си кажат „Не е ли чудесно това?“ и после да ги забравят. Те 

печелят хора за Господа и ги изграждат във вярата, като ги обучават да печелят и 

обучават други, за да могат и те на свой ред да печелят и обучават други. 

Бихте ли искали стотици, та дори хиляди хора да приемат Христос 

благодарение на вашето свидетелстване? Това е напълно възможно. 

Ако през следващите 20 години всеки месец един от хората, на които 

благовествате, приема Христос, накрая 240 души ще са приели Господа. Това е 

принципът на събирането, а много малко християни са толкова плодоносни 

свидетели. 

Обаче, ако обучавате всеки от тези 240 души така, че те на свой ред да 

печелят и обучават други и така духовни поколения наред, милиони биха приели 

Христос през същия период от време. 

Апостол Павел говори за духовното умножаване във второто си послание 

до 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). 

Ако започнем само от двама души и използваме този прост, но непрекъснат 

цикъл на обучаване на ученици (или духовно умножаване), целият свят ще бъде 

евангелизиран и наситен с благовестието само след 32 последователни стъпки, 

защото 2 на степен 32 (2x2x2... 32 пъти) прави населението на света! 

Когато всеки от нас си изгради лична стратегия, Бог може да ни използва, като ни 

отреди изключително важна роля в изпълнението на Великото поръчение! 

Всичко се свежда до простичкото уравнение: 

ЦЕЛ - ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = МЕЧТА 

ЦЕЛ + ПЛАН + ДЕЙСТВИЕ = РЕАЛНОСТ 
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Може би се чудите как да си изградите стратегия. Ето няколко простички 

предложения, почерпени от Словото. 

1. Бъдете сигурни,че сте се посветили на Христос и сте изпълнени със Светия 

Дух. 

В Римляни 12 глава апостол Павел ни насърчава: „И така, братя, аз ви 

умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, 

благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с 

тоя свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си“ (Римляни 12:1, 2). 

Преди да станем християни, аз и съпругата ми преследвахме 

материалистични цели и лични облаги. След като приехме Христос, започнахме да 

израстваме духовно чрез общението в църквата. Колкото повече изучавахме 

Библията, толкова повече осъзнавахме Божията любов и благодат, толкова повече 

растеше обичта ни към Исус и толкова повече искахме да Му служим. 

Един ден през пролетта на 1951 година ние коленичихме в дома си в 

Калифорния и сключихме договор с Бога, като официално Му предоставихме 

правата над живота си. Всеки от нас направи списък на желанията си от времето, 

преди да обикне Христос и да започне да Го следва истински. Амбиции¬те ни бяха 

наистина огромни! 

Започнахме да се молим: „Господи, искаме да предоставим всичките си 

амбиции, светски, материалистични планове и желания на Теб. Чрез Твоята 

благодат и сила ние обръщаме гръб на нещата, които ни обременя¬ват, за да 

можем по-ефективно и плодоносно да служим на Тебе, живия Бог. Ти си ни 

заповядал да търсим първо Божието царство и да събираме съкровища на небето. 

Повече от всичко искаме да познаваме Теб и да следваме Твоите пътища. Искаме 

богатствата ни да бъдат използвани за Твоя слава. Искаме да Ти служим и да 

правим каквото Ти желаеш от нас и да бъдем там, където Ти ни искаш, 

независимо какво ще ни струва това.“ 

Павел започва посланието си до Римляните така: „Павел, слуга на Исус 

Христос, призован за апостол, отделен за Божието благовестие“ (Римляни 1:1). 

Казано с думите на Павел, Вонет и аз станахме Христови слуги, като се посветихме 

на Господ Исус Христос. 

Малко след това Бог ми показа във видението, за което вече споменах, как 

да спомогна за достигането на благата вест до света. Видението сме нарекли 

„Кемпъс Крусейд фор Крайст“, „Нов живот Свят“. 

Днес ние притежаваме много малко от световните блага - основно лични 

вещи. Нямаме собствена къща и живеем под наем, нито собствена кола, въпреки 

че за служението си имаме осигурен превоз. Буквално живеем от това, с което Бог 

ни снабдява ежедневно. Но, о, какво приключение е да живеем за Христос! Да 

служим на Царя на царете и Господа на господарите, без да сме ограничавани и 
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обременявани от притежанията, които ни обсебват, ограбвайки духовната ни 

сила! 

Може би Бог няма да ви призове да направите същото нещо. Но при всички 

обстоятелства можете да се уповавате на любящия Бог, когато подчинявате 

житейските си стремежи на Него. Несравнимо е преживяването, когато търсим 

първо Божието царство, събираме съкровища на небето, поверяваме 

ръководството на живота си на Бога, следваме призванието, дадено ни от Него, и 

служим като инструменти, кои¬то Той използва, за да променя живота на други. 

Това е истинският живот - велик и пълноценен. Всяка сутрин и вечер ние 

коленичим в присъствието на Господа, за да изповядаме господството Му. 

Винаги, когато е възможно, правим това заедно. Каним Го да господства 

над всяка област в живота ни и чрез вяра приемаме пълнотата и силата на Светия 

Дух, за да живеем свят живот и да бъдем по-плодоносни свидетели за нашия скъп 

Господ. 

 

 2. Молете се за водителство 

Молете се с вяра Бог да ви води, когато разработвате личната си стратегия 

за благовестване на хората от непосредствената ви сфера на влияние. Не е нужно 

сами да съставяте стратегията си - трябва само да откриете плана, който Бог вече 

е замислил. 

Исус представлява съвършен пример. Докато живее на земята, Той обсъжда 

всяко важно решение и всеки повратен момент в живота Си със Своя небесен 

Отец. Когато се молите, очаквайте Бог да ви даде най- добрата стратегия и всичко 

необходимо, за да започнете да осъществявате плана. Когато вярата ни е 

придружена с очакване на отговора на молитвите ни, тя е угодна на Бога (Евреи 

11:6). 

3. Запишете стратегията, която Бог ви открива в отговор на молитвите ви 

Съставете си списъци с конкретни хора, на които искате да разкажете 

благата вест за Христос. Обособете отделните групи в живота си и помислете как 

можете да благовествате на хората от всяка от тях. Започнете със семейството си. 
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Не забравяйте, че най-вече вкъщи свидетелствате с живота си. Уповавайте се на 

Бога постоянно да ви изпълва с Духа Си, за да може действията ви- плодът на Духа 

- да свидетелстват за стореното от Исус в живота ви. 

Помислете как можете да благовествате на хората, с които работите. 

Говорете с тези, които знаете, че са християни, и им предложете да работите 

заедно, за да евангелизирате офиса си. В църквата предложете помощта си на 

пастора. Можете да станете учител в неделното училище или да се включите в 

евангелизационен екип. Насърчавайте и другите членове на църква¬та си да 

разработват лична стратегия. 

Поканете съседите си на кафе или следобеден чай, за да им благовествате 

или организирайте евангелизационно изучаване на Библията за хората от 

квартала си. Разкажете на приятелите си какво е сторил Христос в живота ви и им 

кажете, че Той може да направи същото и за тях. 

Молете се за хората, на които искате да благовествате. Идете при тях. 

Кажете им за Божията любов и прошка, които могат да получат чрез Исус Христос. 

Предоставете им възможност да Го приемат. 

Направете благовестването свой начин на живот - говорете за Христос 

навсякъде, където идете. Когато хората Го приемат като Господ и Спасител, 

започнете да ги обучавате и да ги включвате в процеса на духовното умножаване. 

Предложете им да обедините усилията си, за да може всеки човек от областта ви 

да чуе Христовото послание. 

4. Потърсете обучение 

Научете всичко, което можете да намерите и което ще ви помогне да 

осъществите личната си стратегия за изпълнение на Великото поръчение. 

Милиони студенти, миряни и пастори ползват обучението и материалите, 

предоставяни от „Кемпъс Крусейд“. По време на това обучение ще научите как да 

печелите хора за Христос, как да ги изграждате във вярата и как да ги изпращате 

по света с благата вест за Божията любов и прошка. 

Насърчавам ви да съставите личната си стратегия още днес. Направете 

списък на хората, на които искате да благовествате. В друг списък запишете 

имената на онези, които бихте могли да направите свои ученици, като ги 

обучавате да живеят изобилно в Христос и да говорят за живота си с другите. 

Започнете веднага да изпълнявате набелязаните стъпки. 

5. Поемете инициативата 

Поемете инициативата да се включите в изпълнението на Великото 

поръчение там, където живеете, в своя Ерусалим. Това трябва да е основната ви 

цел. Молете се за спасението на своите роднини, приятели, съседи и колеги. След 

това им представете твърденията на Христос. Когато следвате личната си 
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стратегия, мислете за изпълнението на Великото поръчение не само в рамките на 

областта си, но и в световен мащаб. Това ще ви помогне да вървите напред, без да 

се отклонявате от главната цел и да губите време в преследване на относително 

безпредметни стремежи. 

Когато ви ръководи Светият Дух, можете напълно уверено да планирате 

дейността си и да изпълнявате плановете си. Всеки християнин, било то студент, 

домакиня, бизнесмен, пастор или мисионер, се нуждае от лична стратегия, за да 

може всеки човек, който попада в сферата му на влияние, да чуе благата вест. 

Можете да промените света 
 

В това време на хаос и промени рутинните дела не могат да задоволят 

благонамерените и мислещи християни. 

Един от най-известните съвременни изследователи на Новия Завет д-р 

Джеймс Стюарт от Шотландия казва: „Ако само можехме да покажем на света, че 

да си посветен на Христос не означава да водиш хрисим, сив, уютен и монотонен 

живот, а е най-завладяващото и вълнуващо приключение на човешкия дух, 

всички, които сега стоят извън църквите и гледат Христос накриво, щяха да се 

втурнат на тълпи да Му засвидетелстват верността си; и бихме могли с основание 

да очакваме най-голямото съживление след Петдесятница.“ 

Това изказване се отрази дълбоко на живота и служението ми, откакто го 

прочетох през 1947 г. Вярвам, че милиони християни като нас осъзнават колко 

важно е да вършим делото на небесния ни Отец. Наблюдавам как Бог работи в 

живота на хората по света чрез многото движения и съм убеден, че най-голямото 

духовно пробуждане от Петдесятница насам е вече започнало. 

Преди известно време посетих Рим. 

Една вечер, когато седях в римския форум, видях и чух драматичната 

история на тази древна империя, претворена в светлини и звуци. 

Седях в плен на историята, оживяла пред очите ми. Рим е владял света 

почти хиляда години. Този форум е посрещал генералите завоеватели, когато са 

получавали лавровите си венци. Тук са заседавали сенаторите и са съставяли 

законите, които са управлявали империята. Тук е бил убит Юлии Цезар. По-рано 

същия следобед бях посетил една мрачна тъмница, която се намира на хвърлей от 

форума. Смята се, че там, затворен заради вярата си, апостол Павел е прекарал 

последните месеци от живота си, преди да умре като мъченик. Ако бях живял по 

онова време и бях посетил Павел в тъмницата, сигурно нямаше да се впечатля 

толкова от този „служител Христов“, колкото от повечето римски пълководци. 

Павел вероятно не е притежавал забележителна фигура, нито красноречие на 

оратор, както сам признава; но е бил човек с блестящ ум, горещо сърце и 
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богопомазано перо - човек, свързал живота си с възкръсналия Христос. Бил е 

човек, избран и помазан от Бога. Той е споделял Христовото виждане и 

загриженост за света и се е по¬светил на изпълнението на Великото поръчение. 

Извършеното от Бога в онази килия е допринесло много повече за благото 

на човечеството, отколкото което и да било от събитията, станали на римския 

форум. Бог е взел живота, покорен Нему, и го е използвал, за да промени хода на 

историята. Днес милиони християни почитат нашия Господ Исус Христос, до 

голяма степен благодарение на стореното от Бога чрез този посветен апостол, 

„служител“ Христов. 

Също както е използвал Павел и милиони други като него, живели през 

вековете, и в наши дни Бог търси хора, чрез които да може да извърши мощни 

дела за царството Си. 

Исус казва: „Идете... правете ученици всичките народи.“ За да направиш 

ученици другите, трябва сам да бъдеш ученик. Човекът, който се е посветил на 

Христос, който знае как да живее в пълнотата на Духа, ще променя живота на 

християните и ще ги прави като себе си. 

Исус казва: „Ако иска някой да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, 

нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва“ (Лука 9:23). Казва и нещо друго: 

„Ако дойде някой при Мен и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, 

братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой 

ученик“ (Лука14:26). 

Вероятно подобен призив за ученичество ще се стори твърде строг на 

някои. Може би тази мисъл е занимавала и ума на Петър, когато казва на Исус: 

„Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.“ А Исус му отговаря: „Истина ви 

казвам: няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, 

или баща, или деца, или ниви заради Мене и заради благовестието, и да не получи 

сега, в това време, сто пъти повече къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, 

заедно с гонения, а в идещия свят - вечен живот“ (Марк 10:28-30). 

Има безброй примери как всички, които първо търсят Христос и царството 

Му, получават обещаното от Него - разбира се, не винаги са материални вещи, а 

много по- значими и стойностни награди. 

Никога няма да забравя притеснението на Вонет, докато й исках ръката. 

Казах й, че я обичам много, но че обичам Исус Христос повече и че Той винаги ще 

стои на първо място в живота и семейството ми. 

Въпреки че тогава не разбираше „фанатизма“ ми, по-късно тя посвети 

живота си на Христос и сега заедно заявяваме: „Христос стои на първо място в 

живота ми.“ 
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Понеже и двамата сме се посветили на Него и Го обичаме, взаимната ни 

любов е още по-голяма. Христос наистина обогати нас лично и служенията ни 

безмерно повече, отколкото някога сме се осмелявали да мечтаем. Повтаряме 

думите на известния мисионер К. Т. Стъд: „Ако Христос е Бог и е умрял за мен, то 

нищо от това, което мога да направя за Него, няма да бъде прекомерно.“ 

Ние с вас имаме привилегията да сме част от най-значимото и влиятелно 

движение на всички времена, движението за изпълнение на Великото поръчение 

на нашия Господ в това поколение. Ще посветите ли живота си напълно и 

безрезервно на Христос още днес и ще решите ли да изпълнявате Господната 

заповед? Това може да изисква жертви. Даже смърт като мъченик. Но можете ли 

да назовете по-велик водач от Господ Исус Христос, когото да последвате? Има ли 

по-велика кауза от Неговата, на която да се отдадете? В израз на любовта и 

благодарността си към Христос за стореното от Него за вас и покорявайки се на 

заповедта Му, ще се включите ли в изпълнението на Великото поръчение в това 

поколение? 

Ако искате да се посветите на изпълнението на заповедта Му, молете се с 

думите на следната молитва: 

Скъпи Татко небесен, ето ме. Тук съм, за да ме използваш според 

желанието Си. Напълно, изцяло и безвъзвратно предавам живота си на 

господството на Исус Христос. Искам да бъда човек по Божието сърце, чрез 

когото да можеш да предаваш посланието Си за любовта и прошката в 

Христос на всеки човек по земята. 

Моля Те да ме очистваш, да ме укрепваш, да ме вдъхновяваш, да ме 

учиш, да ми даваш сили да върша делата, които ще донесат най-много 

почест и слава на Твоето име. 

Дай ми сили чрез Светия Си Дух да посветя изцяло времето, 

способностите и притежанията си на изпълнението на Великото 

поръчение в мои дни. Моля Те за това в чудесното Исусово име. Амин. 

Ако сте се молили с тази молитва, вече сте се посветили на Исус Христос. По 

начина, по който използвате времето, способностите и притежанията си, ще 

спомагате за изпълнението на Великото поръчение на нашия Господ в това 

поколение. Помнете, че чрез властта на живеещия във вас Христос и чрез силата 

на Светия Дух ще промените света. 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение“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 
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насърчава да правим същото. „И каквото си чул от мен при много свидетели, това 

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

 

Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. Мнозина твърдят, че Великото поръчение е отправено само към апостолите, 

които са го получили първи, и не се отнася за нас днес. Посочете две неща от 

Матей 28:18-20, които доказват, че Великото поръчение е отредено и за днешните 

християни. 

2. Защо е важен фактът, че Исус е Този, за когото се представя, а именно Божия 

Син? Опишете характера Му.  

3. Как Ефесяни 1:19-23 изразява Божията сила? Какви допълнителни факти са 

разкрити в Еремия 32:17? 

4. Посочете няколко причини, които обуславят огромното влияние на църквата в 

новозаветно време (1 Солунци 1:5-10). 

5. Какво означава да бъдем Христови посланици?  

6. Какво се казва в Йоан 14:6? Защо е важно това твърдение?  

7. Защо трябва да говорим на другите за Христос?  

8. Защо е важно да разнесем вестта за Исус Христос из цялата земя?  

9. Какво означава думата „свидетел“? Как се използва тя в Библията? 

• Притчи 14:5 

• Исая 55:1-7 

• Лука 24:48 

• Деяния 1:18 

• Деяния 2:40 

• Деяния 8:25 

• Деяния 20:17-24 

• Деяния 23:11 

• Деяния 28:23 

10. Кои са вашите Ерусалим, Юдея и Самария? (Деяния 1:8) 

11. Как се изпълнява Великото поръчение? Обяснете каква роля играят 

благовестването и обучаването на ученици за изпълнението му.  

12. Какво е мястото на молитвата за изпълнението на Великото поръчение?  
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13. Каква лична стратегия използва Павел в Деяния 13 и 14? Какво добавя към нея 

той в Деяния 18:1-11? 

14. Кои са основните съставни части на личната стратегия? Каква е (или ще бъде) 

личната ви стратегия? 

15. Как казаното в Матей 6:33 ви помага да изпълнявате Великото поръчение? 

16.  Избройте петима души, които бихте желали да обучите (като свои ученици) да 

благовестват, или посочете един човек, когото можете да помолите да обучи вас. 

17.Какви стъпки ще предприемете във връзка с отговора си на въпрос 16?  

 

Въпроси за групово обсъждане 
 

1. Обсъдете връзката между Великото поръчение и библейския принцип на 

покорството. (Матей 28:18-20; Марк 16:15; Колосани 3:22; Йоан 14:15; Деяния 

5:29) 

2. Съвременните телекомуникации ни дават възможност да наблюдаваме света от 

домовете си. Споделете с групата примери от последната седмица, по които 

съдите, че светът се нуждае от благата вест. 

3. Споделете с групата името на поне един човек, който според вас има нужда от 

Христос. Молете се заедно за всеки споменат нехристиянин. 

4. Навсякъде по света хората са духовно гладни и жадуват да познаят Господ Исус 

Христос. Обсъдете конкретно как хората от университета, квартала или града ви 

се спасяват. 

5. Какви бариери трябва да преодолеят християните, за да превърнат Великото 

поръчение в главна цел на живота си? Според вас какво ще стане, когато тези 

бариери бъдат предадени на Христос? 

6. Всички ние притежаваме средства и способности, които можем да използваме, 

за да ускорим изпълнението на Великото поръчение. Споделете с групата какво 

ви е дал Бог. 

7. „Цел плюс план плюс действие е равно на реалност.“ Съставете стратегия за 

благовестване на хората от града ви. 

8. Сега, когато вече имате групова стратегия, трябва да ви е по-лесно да си 

съставите лична стратегия за благовестване на приятели, съседи и близки. 

Споделете с групата как виждате поне една фаза от личната си стратегия.  
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Материали, които ще ви помогнат да израствате духовно и да 

благовествате 
 

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

на други изобилния християнски живот: 

1. Как да сме сигурни, че сме християни 

2. Как да изпитаме Божията любов и прошка 

3. Как да бъдем изпълвани със Светия Дух 

4. Как да ходим по Духа 

5. Как да бъдем плодоносни свидетели 

6. Как да представяме Христос на другите 

7. Как да се включим в изпълнението на Великото поръчение 

8. Как да обичаме чрез вяра 

9. Как да се молим с увереност 

10. Как да преживеем приключението „даване“ 

Чували ли сте за Четирите духовни принципа? „Четирите духовни принципа“ е 

едно от най-ефективните и широко използвани помагала за благовестване. 

Представя систематичен и лесно приложим начин за споделяне на благата вест. 

Разпространени са близо 1,5 милиарда книжки на всички основни езици в света. 

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

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

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

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

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

Въведение Уникалността на Исус 

Стъпка 1 Християнският живот 

Стъпка 2 Християнинът и изобилният живот  

Стъпка 3 Християнинът и Светият Дух 

Стъпка 4 Християнинът и молитвата 

Стъпка 5 Християнинът и Библията 

Стъпка 6 Християнинът и покорството 

Стъпка 7 Християнинът и свидетелстването 
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Стъпка 8 Християнинът и даването 

Стъпка 9 Общ поглед върху Стария Завет 

Стъпка 10 Общ поглед върху Новия Завет  

 

Бил Брайт е основател и президент на „Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интърнешънъл“. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% от 

населението на света. „Агапе България“, позната по света като „Кемпъс Крусейд 

фор Крайст“, включва над 113 000 щатни и почасови служители и обучени 

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

обучават милиони да живеят целенасочен, плодоносен и изпълнен с Духа и със 

сила живот за Божия слава. 

След дипломирането си, в периода от 1946 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 New Life 2 000. Целта му е до 2 000 г. над 6 милиарда души 

да научат благата вест за Господ Исус Христос. 
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