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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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Изживейте приключението 
 

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

въодушевен. Преливаше от радост и възбуда. 

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

християнският ми живот се превърна в голямо приключение! - възкликна той. - 

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

Искате ли да узнаете как можете да изпитате преживяваното от този човек 

и от милиони други християни? Християнският ви живот може да се превърне в 

приключение и да бъде пълноценен, изобилен, целенасочен и плодотворен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако досега сте живели в духовно поражение - безсилни и безплодни, 

чудейки се дали християнският живот има въобще някакъв смисъл, то има 

надежда за вас! Нима бе възможно Христос да даде на християнина друго, по-

голямо обещание от увереността, че всеки ден може да ходи в силата на Светия 

Дух, Духа на Исус Христос, и да има изобилен, плодоносен и пълноценен живот, 

изпълнен с духовни приключения? Ето обещанието: 

 

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 Отца. 

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

Отец в Сина. 
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Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя (Йоан 14:12-14). 

 

Когато бъдат разбрани и приложени чрез вяра, някои основни духовни 

истини могат коренно да променят и обогатят духовния ни живот. С помощта на 

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

започнете да свидетелствате за Спасителя ни по-ефективно. 

Разбиран правилно, християнският живот не е нито сложен, нито труден. 

Дори е много прост. Той е толкова прост, че се подвеждаме от самата му простота 

и в същото време е толкова труден, че никой не може да го живее! Това е така, 

защото християнският живот е свръхестествен. Единствено Исус Христос може да 

направи живота ни изобилен, като ни даде силата на Светия Си Дух. 

Искам да споделя с вас четири жизненоважни истини, които допринасят 

съществено за правилното разбиране на същността на християнския живот. Ще 

ви покажа как можете да живеете ежедневно в близко и плодоносно общение с 

Исус чрез силата на Светия Му Дух. 

Бъдете сигурни, че сте изпълнени с Духа 
 

Една от най-важните истини в Словото е концепцията, която аз наричам „духовно 

дишане“. Когато я открих и започнах да я прилагам на практика, тя обогати 

живота ми повече, отколкото всяка друга истина. Тя е променила живота на 

милиони християни, които са се запознали с нея посредством нашите издания и 

различни учебни конференции и семинари. 

Да ходим по Духа чрез вяра, като дишаме духовно, ни дава възможност 

никога вече да не живеем в духовно поражение. Духовното дишане, както и 

физическото дишане, е процес на издишване на нещо нечисто и вдишване на 

нещо чисто. То става чрез вяра и ни дава възможност ежедневно да изпитваме 

Божията любов и прошка и да ходим по Духа като начин на живот. 

Когато сме поканили Христос да влезе в живота ни като Спасител и Господ, 

ние сме се родили духовно. Станали сме Божие дете и сме били изпълнени със 

Светия Дух. Бог е опростил греховете ни - минали, настоящи и бъдещи - и ни е 

направил праведни, свети и благоугодни въз основа на Христовата жертва на 

кръста за нас. Получили сме сила да живеем свят живот и да бъдем плодоносни 

свидетели за Бога. 

Повечето християни не разбират тази концепция и не дишат духовно чрез 

вяра. Затова животът им представлява поредица от духовни падения и възходи. 

Едно след друго се нижат емоционални преживявания и през по-голямата част от 

времето си те живеят като плътски християни, които сами ръководят живота си, 

обезсърчени и безплодни. 
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Ако и вашият живот е такъв, чрез духовното дишане ще можете да се 

отървете от тиранията на емоционалните сътресения и да започнете да се 

радвате на християнския живот, който Господ Исус ни е обещал: „Аз дойдох, за да 

имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10). Дишайки духовно чрез вяра, 

можете постоянно да изпитвате Божията любов и прошка и Светият Дух да ви 

укрепва и ръководи всеки ден. 

Ако съгрешите, като съзнателно не се покорите на Бога, дишайте духовно. 

Издишвайте чрез изповядване. В 1 Йоан 1:9 Божието Слово ни обещава, че „ако 

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

очисти от всяка неправда.“ На гръцки, езика, на който е написан Новият завет, 

думата „изповядвам“ (homologeo) означава „съгласявам се с“ или „казвам заедно 

с“. Подобно съгласяване включва поне три неща. 

Първо, да признаем, че грехът или греховете ни, които трябва да назовем 

конкретно пред Бога, са нещо лошо и Го наскърбяват. 

Второ, да признаем, че Бог вече ни е простил чрез Христовата смърт на 

кръста заради греховете ни. 

Трето, да се покаем, което означава да променим отношението си към своя 

грях. Светият Дух ни дава сила да променим и отношението, и поведението си. 

Вместо да следваме желанията на старото си естество, плътта, ние можем да 

вършим онова, което Бог иска. 
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След това вдишвайте, като приемате пълнотата на Божия Дух чрез вяра. 

Уповавайте се на Него да ви ръководи и да ви дава сила според както ни е 

заповядал да бъдем изпълвани с Духа (Ефесяни 5:18), което всъщност означава да 

бъдем постоянно и непрекъснато ръководени и укрепвани от Светия Дух. 

Понеже е обещал, Бог ни слуша и отговаря на молитвата ни, защото се 

молим според Неговата воля (Йоан 5:14,15). Насърчавам ви да продължавате да 

търсите чрез вяра Неговата любов, прошка и сила и непрестанно да общувате с 

Него. 

Дишайки духовно, вие можете да се отървете от постоянните емоционални 

сътресения, да престанете да бъдете светски или плътски християнин и да се 

превърнете в изпълнен с Духа вярващ. Ако дишате духовно - издишвайки, като 

изповядвате греха си и вдишвайки, като чрез вяра приемате пълнотата на Светия 

Дух, вие сте изпълнен с Духа християнин. 

Плътски християни ставаме отново, когато (с течение на времето) в нас се 

изгради отношение на неверие - когато се откажем да вярваме на обещанията от 1 

Йоан 1:9 и 1 Коринтяни 10:13: 

 

Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко; 

но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото 

ви е силата, но заедно с изкушението ще даде и изходен път, така че да 

можете да го издържите. 

 

Извършването на грехове, било то един, десет или сто, не ни прави плътски, 

при положение че искрено продължаваме да дишаме духовно. Ставаме плътски 

само когато възприемем отношение на неверие и спрем да дишаме духовно. 

Можете да знаете със сигурност дали сте изпълнени със Светия Дух или не 

сте. Ако дишате духовно, бъдете уверени, че притежавате Божията пълнота в 

живота си. Трябва само редовно да изповядвате греховете си пред Бога и да не ги 

оставяте да се натрупват. 
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Ако се опитваме да водим християнски живот, разчитайки на собствените 

си плътски сили, той ще ни се стори много объркан, труден и дори непостижим. 

Но когато поканим Господ Исус да ръководи живота ни, когато познаем 

реалността на ежедневното съразпване и съвъзкресяване с Христос чрез вяра, 

косато в пълнотата и силата на Светия Дух ходим в светлината така, както Бог е в 

светлината, тогава Господ Исус живее Своя изобилен живот в нас с цялата Си 

възкресенска сила. 

Не твърдя, че християните, които живеят в пълнотата на Духа, няма да 

срещат никакви трудности. Всички хора страдат от проблеми като влошено 

здраве, загуба на техни близки, финансови нужди и т.н. Но и много от несполуките 

си докарваме сами със своите плътски действия. Духовният човек си спестява 

повечето подобни трудности. И когато е изправен пред проблеми, той може да ги 

посрещне със спокойствие и увереност, защото познава Божиите ресурси, до 

които има достъп в трудни ситуации. 

Тук не става въпрос само за положителна нагласа. Словото ни съветва да 

възлагаме грижите си на Господ Исус, защото Той се грижи за нас (1 Петър 5:7). 

Духовният човек знае от опит, че може да разчита на Бога. Господ поема бремето 

на проблемите върху Себе Си и понеже Той носи товара, из¬питанията и 

трудностите вече престават да ни се струват така тежки. 

Това е начинът на живот на апостол Павел: 

 

Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; 

и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, 

който ме възлюби и предаде Себе Си заради мене (Галатяни 2:20). 

 

В живота на всеки човек има един трон, един контролен център - там, 

където се пресичат разумът, волята и емоциите. На този трон седи или сам 

човекът, или Христос. Нека ви дам един пример. 

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

особено когато става въпрос за ключови събития. Но понякога така се увличам 

около проблемите, свързани със служението ни по целия свят, че забравям да 

свърша нещо важно. 

Веднъж, само две седмици преди началото на една особено важна 

конференция, се сетих, че трябваше да подготвим комплект печатни материали, 

които щяха да бъдат изключително полезни на участниците. 

Когато споделих колко спешно са ни нужни тези материали с началника на 

съответния отдел, той отговори: „Бил, вече работим на пълни обороти. Просто 

няма да стане за две седмици.“ 

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

човешките души и че трябва да се възползваме от възникващите благоприятни 

случаи, без да ограничаваме усилията си в рамките на 8-часовия работен ден по 

време на 5-дневната си работна седмица? Съвсем ясно му обясних мнението си. 
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„Ако само ни беше предупредил малко по-рано... - запротестира той. - 

Просто няма начин да смогнем с толкова много работа за толкова кратко време. 

Трябва да се напише, после да се оформи, да се вмъкнат илюстрациите, да се 

отпечата...“ 

Той очевидно не споделяше загрижеността ми за наближаващото събитие. 

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

казах му твърдо, като повиших глас. - Ситуацията изисква извънредни усилия. 

Моля те, намери начин да подготвиш материалите за конференцията навреме, 

дори ако трябва да работите денонощно.“ 

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

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

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

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

да бъда богоугоден аз бях обидил един скъп брат в Христос. Не бях проявил 

разбиране към него и екипа му и не се бях съобразил с огромния размер на 

работата, която вършеха всеки ден. Вместо да го помоля да обмислим заедно 

възможностите и да му помогна да пренареди задачите си по важност така, че да 

успее да вмести и новата работа, аз буквално му заповядах да изпълни 

нареждането, без изобщо да покажа уважение към факта, че екипът му вече 

оставаше да работи извънредно до късно вечер. Бях реагирал с раздразнение, а не 

с дух на любов, разбиране и колегиалност. 

В този момент аз трябваше да направя избор. 

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

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

когато е необходимо? Нима целта (стратегическата международна конференция) 

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

да проявя малко повече твърдост спрямо съмненията на моя колега, за да му 

помогна да разбере важността на момента? 

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

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

понеже Светият Дух щеше да продължи да ми сочи греха, а и Бог нямаше да 

благослови усилията, които полагах за Него, докато този грях оставаше 

неизповядан. На всичкото отгоре, някои от скъпите ми колеги щяха да останат 

наранени от коравосърдечието ми. 

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

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

опитвах да намеря рационално извинение за поведението си. Онова, което смятах 

за проява на управленски умения, за Бога беше грях под формата на 

раздразнителност и неоправдан гняв. 

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

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

Тогава дойде най-трудното. 
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Отидох в офисите, където работеше екипът на моя сътрудник, и помолих за 

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

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

намерихме начин да преструктурираме приоритетите си и да отпечатаме 

материалите навреме! 

Това е смисълът на християнския живот - да оставяме Христос да стои 

начело. Правим го, когато разберем как да живеем, ръководени и укрепвани от 

Светия Дух, защото главната цел на Неговото идване е да прославя Христос, като 

дава сили на вярващите да водят свят живот и да бъдат плодоносни свидетели за 

нашия скъп Спасител. 

Както съм казвал и преди, за да бъдем сигурни, че сме изпълнени със 

Светия Дух, не бива да забравяме две важни думи: заповеди обещание. Заповедта 

се намира в Ефесяни 5:18: 

 

Изпълвайте се с Духа. 

 

А обещанието се намира в 1 Йоан 5:14-15: 

 

...Ако молим нещо според Неговата воля, Той ни слуша; ...и знаем, че 

получаваме това, което сме помолили от Него. 

 

Понеже Бог ни е заповядал да бъдем изпълвани с Духа - да бъдем 

ръководени и укрепвани от Него, знаем, че, когато се молим за това, искането ни е 

според Неговата воля. Следователно, можем да очакваме Бог да ни изпълва и 

укрепва въз основа на Своята заповед и обещание, стига искрено да желаем това и 

да се уповаваме, че Той го прави. 

Не забравяйте, че, ако сте християнин, Светият Дух вече живее във вас. Не е 

нужно да Го молите да идва в живота ви. Той вече е вътре. От момента, в който сте 

приели Христос, тялото ви е станало храм на Бога. Така че трябва просто да Му 

кажете: „Предавам живота си на Теб и чрез вяра приемам Твоята пълнота и сила.“ 

След това продължете да дишате духовно, издишвайки винаги, когато 

Светият Дух открие грях, който трябва да изповядате, и вдишвайки, като не 

преставате чрез вяра да живеете в пълнотата на Духа и под Неговите напътствия. 

Някои християни дишат духовно по-ускорено и по-често от други. 

Не разчитайте на чувствата. Понеже те силно се влияят от постоянно 

променящите се обстоятелства, на тях не можем да разчитаме, когато 

преценяваме взаимоотношенията си с Бога. Животът ни се основава на 

неизменчивите обещания на Божието Слово, а не на чувствата. Християнинът 

трябва да живее чрез вяра, като се уповава на верността на Бога и Неговото Слово. 

Влаковата диаграма добре илюстрира отношението между факта, вярата и 

чувствата. 
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Нека наречем локомотива „факт“ - факта на Божиите обещания, които се 

съдържат в Словото Му. Вагона за въглища ще наречем „вяра“ - нашето упование в 

Бога и Словото Му. Пътническия вагон ще наречем „чувства“. 

Когато локомотивът се захранва с въглища, влакът се движи. Би било 

безполезно и, разбира се, смешно да се опитваме да теглим влака с пътническия 

вагон. По същия начин ние, като християни, не трябва да разчитаме на чувствата 

или емоциите, за да водим изпълнен с Духа живот. Бог желае да се доверяваме на 

Неговата вярност и на обещанията от Словото Му. 

Чувствата са като пътническия вагон - важни са, но са предназначени да 

следват живота на вяра и послушание. Исус обещава на всички, които Му се 

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

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

14:21). Можем да очакваме емоциите, които съпътстват отношенията ни с нашия 

Господ, да бъдат правилни, ако се уповаваме на Него и Му се покоряваме. Но не 

бива да разчитаме на чувствата или да търсим емоции. Самото търсене на емоции 

е отрицание на принципа на вяра, а каквото не става чрез вяра е грях (Римляни 

14:23). 

Нека обобщя. Можете да бъдете сигурни, че сте изпълнени със Светия Дух, 

ако се уповавате на Бога - на Неговата заповед и обещание - и можете да живеете с 

тази увереност. 

Бъдете готови за духовна битка 
 

Библията обяснява, че съществуват три сили - светът, плътта и дяволът, които постоянно 

воюват против вярващия. Нека накратко разгледаме всяка от тези сили. 

1. Светът 

Не познавам човек, който да обича този свят и да е бил използван от Бога 

по какъвто и да е значим начин. Няма нищо лошо в парите и в материалните 

придобивки. Но не бива да позволяваме на материализма да ни погълне. Трябва 

да насочваме любовта си към Христос и Неговото царство, а не към материалните 

неща от този свят. 1 Йоан 2:15-17 ни предупреждава: 
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Не любете света, нито каквото е в света. Ако някой люби света, 

любовта на Отца не е в него. Защото всичко, което е в света — похотта на 

плътта, похотта на очите и гордостта на живота -не е от Отца, а е от 

света. И светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията 

воля, пребъдва вовеки.  

 

2. Плътта 

Божието Слово учи, че духовният християнин трябва да бъде готов да 

воюва с плътта. Тази битка трае, докато сме живи. В този живот никога няма да 

дойде момент, в който да не сме изкушавани. В Галатяни 5:17 се казва: 

 

Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът - 

противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не 

правите това, което искате. 

 

Всички хора, независимо от степента на духовната им зрялост като 

християни, са подложени на изкушения и са склонни да съгрешават. Но 

изкушението и грехът са две различни неща. Изкушението е първоначалният 

подтик да направим нещо в разрез с Божията воля. Подобни подтици изпитват 

всички хора. Изпитвал ги е и нашият Господ. Но сами по себе си, те не са грях. 

Изкушението се превръща в грях, когато го оставим да занимава мислите ни и в 

нас се зароди грешен копнеж, който често се придружава и от конкретно 

действие, израз на непокорство. 

Но този конфликт се разрешава до голяма степен, когато съзнателно се 

поставим под ръководството на Светия Дух и се изправим пред изкушенията в 

Неговата сила. В Галатяни 5:16 четем: 

 

И така, казвам: ходете по Духа, и няма да угаждате на плътските 

страсти. 

  

Как става това на практика в ежедневието ни? Трябва просто да 

признаваме слабостта си всеки път, когато бъдем изкушавани, и да молим Господ 

да се погрижи за проблема вместо нас. Когато съм изкушаван, често напомням на 

Господ, че Му принадлежа и че се нуждая от помощта Му. Моля Го да изчисти ума 

и мислите ми с кръвта Си и да ме ръководи и укрепва със Светия Дух, за да устоя 

на всяко изкушение. 

 

3. Дяволът 

Сатаната е реален враг. Нека не се заблуждаваме и да бъдем готови за 

битката с него - да бъдем нащрек срещу неговите лукави и подмолни методи, 

както и срещу явните му опити да ни победи и унищожи. В 1 Петър 5:8-9 се казва:  
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Бъдете трезви, бъдете бдителни;защото вашият противник, 

дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. 

Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че 

същите страдания се понасят и от братята ви в света. 

 

Веднъж един млад пастор ми сподели: „Страхувам се от Сатаната.“ 

Казах му: „Трябва да се страхуваш от Сатаната, ако държиш сам да 

ръководиш живота си. Но ако си готов да повериш ръководството на Христос, 

няма от какво да се страхуваш, защото Библията казва: „Този, който е във вас, е 

по-велик от онзи, който е в света“ (1 Йоан 4:4). 

И обясних: „Сатаната бе победен преди 2 000 години, когато Христос 

изпълни пророчествата и умря на кръста заради нашите грехове. Макар силата на 

Сатаната за влияние над хората да е голяма, тя е ограничена само в определените 

от Бога граници. Ето защо в лицето на страшни гонения учениците можеха да се 

молят на Бога със съзнанието за Неговия суверенитет и сила: „За да извършат 

всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане“ (Деяния 

4:28).“  

В града, в който живееше моят приятел, пасторът, се намираше една от най-

големите зоологически градини в света. Попитах го: „Какво правите с лъвовете 

във вашия град?“ 

Той отговори: „Слагаме ги в клетки.“ 

Аз казах: „Точно това е направил Бог със Сатаната. Иди в зоологическата 

градина и наблюдавай някой лъв как нетърпеливо крачи напред-назад из 

клетката. Той нищо не може да ти стори. Дори ако отидеш съвсем близо до 

клетката, пак не може да те нарани, стига да внимаваш. Но ако влезеш в клетката, 

лъвът ще те разкъса. Няма от какво да се страхуваш, докато стоиш извън 

клетката. 

По същия начин няма защо да се страхуваш от Сатаната, докато се уповаваш 

на Христос, а не на собствените си сили. Не забравяй - Сатаната няма никаква 

власт освен тази, която Бог в Своята премъдрост му позволи да има.“ 

Апостол Павел ни предупреждава: „Облечете се в пълното Божие 

въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата 

борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу 

световните владетели на мрака на тоя свят, срещу духовете на злото в небесните 

места“ (Ефесяни 6:11-12). 

Въпреки че Сатаната и силите на мрака са опасни врагове и ние трябва да 

се предпазваме от методите на действие на Сатаната, не бива да се страхуваме от 

него, ако сме покорили живота си на господството на Христос и ако всякога 

живеем чрез вяра и покорство в силата на Светия Дух. Макар Сатаната да умее 

добре да мами и подвежда християните към непокорство на Бога, не бива да се 

страхуваме от него. Не забравяйте, че Словото казва: „Този, който е във вас, е по-

велик от онзи, който е в света.“ Но ако си останем плътски християни, можем със 



15 

 

сигурност да очакваме сериозни проблеми в личния и в семейния си живот и в 

църквата. Най-опасното и незащитено място за един християнин е това из¬вън 

съвършената Божия воля - когато води плътски живот. 

Знайте правата си като Божии деца 
 

Ако желаем да живеем в пълнотата и сила¬та на Светия Дух, трябва да сме 

запознати c духовното си наследство. Нужно е да знаем как да черпим от 

нескончаемата Божия любов, премъдрост, сила, прошка и изобилна благодат. 

Не е възможно жизнено и уверено да ходим по Духа, ако не отделяме 

достатъчно време за общение с нашия Господ чрез Словото Му - в молитва и 

самостоятелно изучаване на Библията. Трябва да Го слушаме внимателно, за да 

доловим напътствията Му относно ежедневните ни дейности и свидетелстването 

за Христос. 

След дългогодишната си работа с хиляди християни съм се убедил, че човек 

не може да се радва на пълноценен и изобилен живот, каквото е наследството ни 

в Христос, ако не е покорен и не бъде изпълван с Духа, което води до правилното 

съчетаване на изучаването на Библията, молитвата и споделянето на благата вест 

за Христос с другите. Бог ни е призовал не само да изживеем това велико 

приключение с Христос, но и да разказваме благата вест за Него на други. 

Тук е уместно да отправя едно предупреждение. Ставаме духовни и живеем 

в Божията сила в резултат на вяра и единствено чрез вяра. Библията ясно учи, че 

„праведният чрез вяра ще живее“ (Римляни 1:17) и че „без вяра не е възможно да 

се угоди на Бога“ (Евреи 11:6). Практикуването на духовните дисциплини и 

дейности е следствие от вярата. Изучаването на Библията, молитвата, 

свидетелстването и покорството са от жизненоважно значение, но на тях трябва 

да гледаме като на резултат - следствие - от живота на вяра, а не като средство за 

вяра, въпреки че вярата ни расте, колкото повече разбираме Божието Слово и 

изпитваме Неговата вярност. 

Павел казва: „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество“ 

(Ефесяни 6:10). Исус Христос, видимият образ на Бога, в Когото в телесна форма 

обитава цялата пълнота на Божеството, на Когото е дадена всяка власт на небето 

и земята, живее във всички нас, които чрез вяра в Христос сме станали Негови 

деца (Римляни 8; Ефесяни 1:19-25; Колосяни 1:27-2:10). Ние самите не 

разполагаме с никакви сили. Трябва напълно да се уповаваме на мощната 

възкресенска сила на нашия Господ, която придобиваме чрез Неговия Свят Дух. 

Като студент и по-късно като бизнесмен разчитах изключително много на 

себе си и се гордеех с всичко, което бях постигнал сам. Вярвах, че човек може да 

постигне почти всичко, което пожелае, ако е готов да заплати с цената на тежък 

труд и жертви и се радвах на известен успех. Тогава станах християнин и се 

сблъсках с нова житейска философия, която бе в абсолютен противовес на 
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предишния ми светоглед. Започнах да се уповавам на Божията сила, вместо да се 

опитвам със свои сили. 

Сега съзнавам, че съм напълно неспособен да живея християнския живот. 

Съзна¬вам колко нищожни са силите ми и все пак колко силен съм в Христос. 

Както Павел казва: „Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва“ (Филипяни 4:13). 

В Йоан 15:4-5 Господ подчертава колко важно е да черпим силите си от 

Него: 

Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от 

само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не 

стоите в Мен. 

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз - в него, той 

дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите 

нищо. 

 

Ако разчитаме на себе си, ние сме безпомощни, духовно безсилни и 

безплодни; ако се опитваме сами да живеем живота си, дори когато сме 

християни, ние приличаме на пръчка, отрязана от лозата. Но ако пребъдваме в 

Христос и Словото Му пребъдва в нас, Неговата живототворяща сила ще действа 

чрез нас и ще ни прави способни да живеем и свидетелстваме за Него. 

В Йоан 15:8 Исус обяснява важността на плодоносното свидетелстване: „В 

това се прославя Моят Отец - да принасяте много плод; и ще бъдете Мои ученици.“ 

Досега нито един човек не е повярвал в Христос благодарение на моите 

усилия, нито пък някой някога ще повярва, въпреки че съм имал привилегията да 

се моля заедно със стотици хора, които приемат Христос, след като съм им 

свидетелствал. Новораждането е дело на Светия Дух. Следователно аз нямам 

право нито да се хваля с многото си плод, нито да се обезкуражавам поради 

малкото си плодове. Отговорността да принасям плод е на Светия Дух, който 

действа в мен и чрез мен, като произвежда плода и променя живота на хората. 

Моята роля е да се уповавам на Бога и да Му се покорявам. Думите на прекрасната 

стара песен „Уповавай се и се покорявай“ изразяват всичко това много добре: 

 

Когато ходим с Господа в светлината на Неговото Слово, 

О, каква слава осиява пътя ни! 

Когато вършим благата Му воля, Той пребъдва в нас 

И във всички, които се уповават и покоряват Нему. 

 

Всичко, което Бог иска от нас, е готовност, упование и покорство. Успешно 

сме свидетелствали тогава, когато сме споделили благата вест за Христос в силата 

на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога. Павел пише: 

 

[Не преставам да... ви споменавам в молитвите си... за да знаете] 

какво е превъзходното величие на Неговата мощ към нас, вярващите, според 
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действието на мощта на Неговата сила. С нея Той подейства в Христос, 

като Го възкреси от мъртвите и Го сложи да седне от дясната си страна 

на небесата, далеч над всяко началство и власт, и сила, и господство, и 

всяко име, с което се наименуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. И 

покори всичко под краката Му и Го постави да бъде глава над всичко за 

църквата, която е Неговото тяло, пълнотата на Този, който изпълва 

всичко във всички (Ефесяни 1:19-23). 

 

Господ Исус заръчва на учениците да отидат по целия свят и да 

проповядват благовестието, като им обещава, че всякога ще бъде с тях. Исус не им 

казва: „Идете по целия свят! И късмет!“ Той казва: „И ето, Аз съм с вас през 

всичките дни до свършека на света“ (Матей 28:18-20; Евреи 13:5). 

 

 
 

 

Нашият жив Спасител, Онзи, на когото служите и вие, е всемогъщият Бог! 

За него Библията казва: 

 

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

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

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

или власти - всичко беше създадено чрез Него и за Него... 

Защото в Него благоволи Отец да обитава цялата пълнота... в 

когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на знанието. 

Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според 

човешки предания и първоначалните учения на света, а не според Христос. 

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, 19, 2:3, 8-10). 
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Ако имаме Христос, имаме всичко, от което се нуждаем, защото, както пише 

Павел на църквата в Колос, имаме пълнота в Него. 

Нужна ли ни е любов? Нашият Господ Исус Христос е въплъщението на 

любовта. Нужна ли ни е радост? Той е радост. Нужен ли ни е мир? Христос е мир. 

Нужно ли ни е търпение? Христос е търпение. Нужна ли ни е мъдрост? Христос е 

мъдрост. 

Нужни ли са ни материални принадлежности, за да служим по-добре на 

Христос? Можем да ги вземем от Него. Негов е добитъкът, който е по хиляди 

хълмове, и нека ви припомня обещанието Му да посреща нуждите на всички, 

които се уповават на Него. Християнството е Христос, а ние имаме пълнота в Него. 

Той ще посреща всичките ни нужди. 

Внимателното изучаване на книгата Римляни, особено на първите осем 

глави, може да промени из основи живота на всеки човек, който искрено търси 

истината. Римляни 6 специално ни напомня четири истини: 

 

1. Вече не сме под властта на греха 

Старите ни зли желания са били приковани на кръста с Него; онази част от 

нас, която обича да съгрешава, е съкрушена и смъртоносно ранена, така че 

грешната ни плът вече не се намира под властта на греха и не е нужно да 

продължава да му робува; защото не може повече да ни подмамва и управлява. 

 

2. Живи сме към Бога 

 Смятайте старото си греховно естество за мъртво и нечувствително спрямо 

греха и живейте за Бога. 

 

3. Трябва напълно да предадем себе си на Бога 

 Не позволявайте никоя част от тялото ви да се превърне в оръдие на 

неправдата и да бъде употребявана за грешни цели; но предавайте себе си на Бога 

напълно – всяка една част от вас - понеже сте оживели от мъртвите и желаете Бог 

да ви използва за своите добри намерения. 

 

4. Трябва да се покоряваме на Бога 

 Осъзнавате ли, че можем сами да избираме кой да ни бъде господар? Можем 

да изберем или греха (и смъртта), или покорството (и оправданието). Онзи, на 

когото предаваме себе си, ще бъде наш господар, а ние – негови слуги. 

 Един ден със съпругата ми Вонет и двамата ни сина газехме из едно плитко 

поточе в Йосемити парк. Понеже камъните бяха мокри, аз държах петгодишния 

Бред за ръка, за да не се подхлъзне. Неочаквано той се подхлъзна на един от 

камъните и загуби равновесие. Щеше да падне лошо и вероятно да се нарани, ако 

не го бях държал здраво. Продължихме разходката си. Бред ме погледна топло в 

очите и каза: „Татко, толкова се радвам, че ме спаси от падане.“ 
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 В този миг като че Бог ми проговори. Аз отправих поглед нагоре и казах: 

„Татко, така се радвам, че ме държиш за ръка. Колко пъти само си ме предпазвал 

от падане! “О, християнският живот е прекрасен! Удивителен! Пълен е с 

приключения за всички, които се покоряват на Бога и Го оставят да ръководи 

живота им, които живеят с Него постоянно и ежедневно, като Му позволяват да: 

ги държи за ръка.“ 

 Именно тази лична близост с Христос, нашият Спасител и приятел, е 

същността на християнството, а не плътските стремежи, усилия, труд и само 

наложени правила, които обикновено характеризират обикновения, несведущ 

християнин. Ако желаете да ходите по Духа, не забравяйте правата си като Божие 

дете, за да можете да кажете като апостол Павел: „Всичко мога чрез онзи 

(Христос), който ме подкрепява.“ 

Живейте чрез вяра 
 

Да ходим по Духа означава да живеем чрез вяра (Евреи 11:6; Галатяни 3:11). Бог 

ни е създал със способност да изпитваме широка гама от чувства. Благодарете на 

Бога за тях. Но не можем да ги използваме като критерий за общението ни с 

Господ Исус. Правилните емоции са само страничният продукт, следствието от 

вярата и покорството. Наистина, чувствата имат свое¬то място в живота ни, но 

Бог не желае да ги поставяме над вярата си в Неговото Слово. Да търсим 

емоционални преживявания противоречи на заповедта да живеем чрез вяра и 

всъщност наскърбява Бога. Трябва да отредим на чувствата полагаемото им се 

място във взаимоотношенията ни с Христос. 

Йоан 14:21 показва, че да сме покорни на Христос е най-добрият начин да 

изпитваме правилните емоции. Можем да проявим покорството си, като в силата 

на Светия Дух споделяме благата вест с други. Исус идва, за да потърси и спаси 

погиналото, и ни заръча да свидетелстваме за Него. Ето защо това е едно от най-

богоугодните дела. Ако желаете присъствието на Христос в живота ви да бъде 

реално, значимо и вълнуващо, започнете да говорите на другите за Христос и 

направете това свой начин на живот. 

За да ходим по Духа, трябва да живеем според Божиите обещания, като се 

уповаваме на верността на самия Бог. Вярата трябва да има обект, а обектът на 

нашата вяра е Бог, който Се изявява в Словото Си. Той е доказал, че заслужава 

доверието ни. Божието Слово съдържа хиляди обещания към нас и няма 

християнин, за когото те да не са се изпълнили. Когато Бог каже нещо, можете да 

заложите живота си на него и да сте сигурни, че Той няма да ви подведе. 

В Римляни 8:28 Павел пише: „Но знаем, че всичко съдейства за добро на 

тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ Вярвате 

ли на това обещание от Божието Слово? Ако вярвате, то трябва и да признаете, че 

Божията заповед в 1 Солунци 5:18 е напълно уместна: „Във всичко благодарете, 

защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ 
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Научили ли сте се да казвате „Благодаря Ти, Господи“, когато сърцето ви е 

съкрушено от загубата на близък човек? Благодарите ли на Бога, когато тялото ви 

е разкъсвано от болка? Когато получите писмо, в което любимият ви заявява, че 

ви напуска? Когато имате парични затруднения? Когато се провалите на изпит? 

Когато останете без работа? Благодарите ли на Бога, когато към вас се отнасят 

несправедливо поради личността ви, религията ви или цвета на кожата ви? 

Може би ще кажете, че само един глупак би благодарил на Бога при такива 

обстоятелства. Не, не и ако знаете, че „всичко съдейства за добро на тези, които 

любят Бога.“ Щом Бог ни е заповядал да благодарим, то за това си има причина. 

Това е един от най-вълнуващите уроци, които съм научил - урокът да казвам 

„Благодаря Ти“, дори и когато нещата не вървят добре. 

Преди да направя това откритие, аз се дразнех всеки път, когато развоят на 

събитията не следваше желанията ми. Често бях готов насила да отварям 

затворените врати, ако се налагаше. Ако не се отвореха пред мен, то аз се опитвах 

да вляза с взлом. Често бях вътрешно напрегнат и нетърпелив с другите. Тогава 

открих какъв глупак съм бил. Нетърпението, критиките и липсата на внимание от 

наша страна дълбоко нараняват нашите братя. Когато християните постъпват по 

този начин, цялото Христово тяло страда. 

Но Бог е замислил нещо по-добро за нас. Можем да се отпуснем. Можем да 

кажем „Благодаря Ти“, когато целият свят около нас се сгромолясва, понеже 

нашият Бог е суверен и всесилен. Той държи света в ръката Си и ние можем да Му 

се доверим. Той ни обича и ни е обещал да ни защитава. 

Той ни заповядва да възлагаме всичките си грижи на Него, защото се грижи 

за нас (1 Петър 5:7). Сам Той е дошъл на този свят и пое греховете ни върху Себе 

Си. Желанието Му е да ни благославя и използва. Но Той няма да ни благославя и 

използва, ако се безпокоим и проявяваме неверие. Няма да ни благославя и 

използва, ако се оплакваме, критикуваме и сме постоянно недоволни. 

Преди известно време една млада жена дойде в нашия център, за да участва 

в учебна конференция. След една от лекциите ми тя ме помоли за помощ. През 

сълзи сподели как най-добрата й приятелка загинала при катастрофа. Връщали се 

вкъщи от годежа им, когато насрещен автомобил преминал в тяхното платно. Тя 

била принудена да излезе от пътя и колата се блъснала в телефонен стълб. 

Към трагедията се бе натрупала и вината, която изпитваше, понеже тя бе 

шофирала. Беше съкрушена. 

„Какво да правя?“ изплака тя. 

Бяха изминали месеци след злополуката, през които тя бе търсила помощ 

от психиатри, психолози, пастори и много други. Каза ми: „Ако и вие не можете да 

ми помогнете, сигурно ще полудея.“ 

Попитах я дали е християнка и след като поговорихме малко, тя каза: „Да.“ 

Прочетохме Римляни 8:28 и я попитах: „Вярваш ли, че всичко съдейства за 

добро?“ Тя отвърна: „Да, вярвам го.“ 
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Обърнахме на 1 Солунци 5:18. Тя прочете стиха на глас: „Във всичко 

благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ 

Казах й: „Благодарила ли си на Бога след загубата на своята близка?“ Тя бе 

шокирана и й беше трудно да повярва, че ме е разбрала правилно. Гледайки ме 

недоверчиво, тя каза: „Как да благодаря на Бога, когато преживях такава трагична 

загуба?“ 

„Ти нямаш доверие на Бога, нали?“ я попитах аз. 

„Имам доверие в Бога,“ настоя тя. 

„Тогава защо не Му покажеш доверието си? - попитах отново. - Зная, че ще 

ти е трудно и може дори да ти се стори налудничаво отначало, но би ли се молила 

и казала на Бога, че Му се уповаваш и Му благодариш за всичко, макар сърцето ти 

да е съкрушено?“ 

Коленичихме заедно и тя се помоли през сълзи: „Боже, не разбирам защо 

умря най- близката ми приятелка, но зная, че мога да Ти се доверя и затова Ти 

благодаря.“ 

Казвайки „благодаря“, тя всъщност казваше на Бога: „Ще се уповавам в Теб.“ 

Библията казва, че без вяра не можем да угодим на Бога (Евреи 11:6), а най-

добрият начин да покажем вярата си е като благодарим. Може би ви се струва, че 

мразите Бога, понеже сте загубили близък човек, наследство, пари, работата или 

здравето си. Може би се питате: „Защо Бог ми стори това?“ Но Бог казва: „Всякога 

благодарете.“ 

Тази млада жена дойде в офиса ми рано на следващата сутрин, като 

буквално преливаше от радост. Каза ми: „Снощи заспах без лекарства за пръв път 

след злополуката. А тази сутрин, когато се събудих, сърцето ми бе изпълнено с 

хваление и благодарност към Бога. Нищо не разбирам, но знам, че е свързано с 

онова, което ми показахте.“ 

Мога да разкажа стотици подобни случаи с християни, чийто живот е бил 

преобразяван, понеже са научили простия урок да казват „Благодаря“ при всички 

обстоятелства. 

Преди няколко години имахме огромна нужда от над половин милион 

долара, за да закупим Ероухед Спрингс, където е седалището на „Кемпъс Крусейд 

фор Крайст Интърнешънъл“. Ставаше въпрос за бъдещето на глобалното ни 

служение. Поради някаква техническа подробност финансовото ни положение 

рязко се бе влошило и всичко изглеждаше безнадеждно. Имаше опасност цялото 

служение да бъде разрушено и личната ми репутация да бъде разклатена. 

Когато един приятел ми съобщи, че вече нямахме достъп до обещаните ни 

пари, аз паднах на колене и казах: „Господи, какво да правя?“ Отворих Библията 

си, за да потърся помощ и увереност. Беше ми напомнено, че всичко съдейства за 

добро на онези, които любят Бога, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога и 

че праведният ще живее чрез вяра. Прочетох Божията заповед да благодаря за 

всичко. 
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И аз благодарих на Бога, независимо от онова, което се бе случило. 

Благодарих Му през сълзи. Благодарих Му, защото като премъдър и любящ Той 

вижда по-добре от мен какво трябва да се направи и че сред всичкия този хаос и 

несигурност по чуден начин ще се намери разрешение на проблема ни. 

Докато стоях на колене и благодарях на Бога, въпреки чувството си на 

разочарование, Той започна да ми дава увереност, че действително ще се случи 

чудо. В рамките на десет дена Бог разреши проблема ни по невероятен начин - 

истинско чудо. Отново показа, че, когато се уповаваме на Него, Той е верен и 

достоен за доверието ни. 

Най-голямата привилегия в живота е да се научим да се уповаваме на Бога, 

да се научим да живеем чрез вяра. Аз все още се уча и съм уверен, че един ден ще 

мога да се уповавам на Бога за много по-големи неща от тези, за които мога да Му 

се доверявам сега. Колко невероятна е възможността ни да живеем с Царя на 

царете непрестанно всеки ден от живота си, от момента, когато се събудим 

сутрин, до мига, в който заспим вечер. 

От години насам имам навика да започвам деня си още предната вечер, 

като чета от Божието Слово и размишлявам върху характера и верността на 

нашия чудесен Господ, преди да си легна. По-късно през нощта, когато продължа 

да мисля подсъзнателно, аз все още мисля за Христос. Като се събудя сутрин, 

първите ми мисли са отново за Него. 

Обикновено се събуждам с желание да хваля Бога с псалми и да Му 

благодаря: „О, Господи, благодаря Ти, че Ти принадлежа. Благодаря Ти, че живееш 

в мен и че си простил греховете ми. Благодаря Ти, че съм Твое дете. 

Сега, в началото на този ден, и през целия си ден аз Те каня да се движиш 

чрез тялото ми, да обичаш чрез сърцето ми, да говориш чрез устата ми и да 

мислиш чрез ума ми. Благодаря Ти, че си обещал чрез мен да извършиш по-велики 

неща от тези, които извърши, когато бе тук на земята. Чрез вяра аз признавам 

Твоето величие, сила и власт над живота ми и Те моля да извършиш всичко, 

каквото пожелаеш, в мен и чрез мен днес.“ Думите на молитвата ми са различни 

всеки ден, но посвещението ми остава същото. 

Стремя се да започвам всеки ден на колене в знак на това, че признавам 

Христовото господство. Искам да започна деня в пълнотата на Неговата сила. 

Какво приключение очаква всички, които се уповават на Господа! 

 

В заключение искам да повторя, че, ако желаете всеки един момент, всеки 

един ден да живеете в пълнотата на силата на Божия Дух, трябва: 

 

1. Да бъдете сигурни, че сте изпълнени с Духа чрез вяра - въз основа на 

Божията заповед да бъдем изпълвани и като се позовавате на обещанието 

Му да ни слуша и отговаря, когато искаме според Неговата воля. 

 

2. Да бъдете подготвени за духовна битка със света, плътта и дявола. 
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3. Да знаете правата си като Божии деца. Силата ви трябва да идва от 

Господа. Трябва да пребъдвате в Него. 

 

4. Да живеете чрез вяра, като ежедневно черпите от силата на нашия 

Господ и от Неговата мъдрост, мощ и любов, като благодарите при 

всякакви обстоятелства. 

Защо трябва християните да желаят непрестанно да живеят в пълнотата на 

Светия Дух и под Неговото ръководство? Има няколко важни причини за 

това: за да радват и почитат Господа, Който се радва на общението със 

Своите деца; за да се радват на по-пълноценен, по-богат и по-вълнуващ 

живот със Спасителя ни и с другите; и за да бъдат по-плодоносни свидетели 

за Спасителя. 

 

Когато живеем в пълнотата на Светия Дух, най-естественият израз на 

благодарността и покорството ни пред Господа е да говорим на другите за 

Христос. 

Тъй като на всеки християнин е заповядано да свидетелства за нашия Господ, да 

не го правим или да не го правим всеотдайно означава да не Му се покоряваме и 

показва, че не живеем под ръководството на Светия Дух. 

Ако ходите по Духа и не спирате да дишате духовно, ще станете един от много- то 

плодоносни ученици, които Бог изгражда навсякъде по света, за да работят, да 

планират, да се молят и да свидетелстват за Христос - за да помогнат да се 

изпълни Великото поръчение на нашия Господ в това поколение.  

 

БЕЛЕЖКА 

Помнете: „Как да ходим по Духа“ е „основна концепция“. Можете да я усвоите, като 

я прочетете шест пъти; след това я предайте на други, според както ни заповядва 

нашият Господ в Матей 28:20: „...като ги учите да пазят всичко, което съм ви 

заповядал...“ 

Апостол Павел ни насърчава да правим същото. „И каквото си чул от мен при 

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

други“ (2 Тимотей 2:2).  
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Ръководство за самостоятелно изучаване 
 

1. По какво съдим, че следните хора са ходили по Духа? 

а. Павел - Деяния 18:4-11 (Филипяни 4) 

б. Петър - Деяния 3:1-26 (Деяния 4:13) 

в. Стефан - Деяния 6:8-15 (Деяния 7:51-60) 

2. Какво означава да възлагаме грижите си на Господа? Как можем да го 

правим?  

3. Какво е значението на примера с лозата и пръчките от Йоан 15:1-8 за 

християнския ви живот? 

4. Как „духовното дишане“ ни помага да водим добър духовен живот? 

(Римляни 14:23; 1 Йоан 1:9; 1 Коринтяни 10:13; Ефесяни 5:18; 1 Йоан 5:14-

15) 

5. Какво обещава Бог в 1 Йоан 2:1-6?Избройте областите от живота си, в които 

сами стоите начело. Избройте областите, които Исус направлява. 

6. Какви практически стъпки ще предприе¬мете тази седмица, за да 

предадете на Исус Христос контрола над областите, които сега 

направлявате самоволно? 

7. Какви части от въоръжението ни за защита от света, плътта и дявола са 

споменати в Ефесяни 6:11-18? 

8. Какво учат тези стихове за ролята на молитвата в живота на вярващия? 

а. Евреи 4:15-16 

б. Яков 5:16 

в. 1 Царе 12:23 

г. Яков 1:5 

9. Как можете да се радвате на „изобилен християнски живот“? Да живеем 

„изобилно“ означава ли да не се сблъскваме с трудности и борби? Обяснете.  

10. Какво обещават следните стихове на хората, които се уповават на Бога? 

а. Йов 12:9-10 

б. Псалм 16:10-11 

в. Еклисиаст 2:24-26 

г. Исая 40:10-11 
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д. Исая 41:10 

11. Какво е мястото на чувствата в живо¬та с вяра? Какъв ще бъде резултатът, 

ако търсим чувства, вместо да живеем чрез вяра?  

12. Какво се казва в следните стихове от¬носно благодаренето? Какъв ще бъде 

резултатът в живота ви, ако не „благодарите във всичко“? 

а. 1 Солунци 5:18 

б. Филипяни4:11 

в. Псалм 95:2 

г. Филипяни 4:6 

13. Какво на практика означава Римляни 8:28 за живота ви? Посочете някои от 

последствията, ако не следвате този стих? 

14. Какво се казва в Йоан 14:21 относно начина да живеем в покорство на 

Христос? 
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Въпроси за групово обсъждане 

 

1. Споделете кога и как сте приложили духовното дишане наскоро. Как това 

подобри общението ви с Бога? 

2. Защо е добре да научите децата си да дишат духовно още когато са малки? 

Как можете да направите това в семейството си? Как духовното дишане ще 

промени атмосферата в семейството ви? (Ако е подходящо.) 

3. Споделете с групата в коя област от живота си сте склонни да разчитате по-

скоро на чувства, отколкото на вяра в Божието Слово. 

4. Според Библията изкушенията за християнина идват от света, плътта и 

дявола. Обсъдете конкретните проявления на тези източници в днешната 

култура. 

5. Разкажете случай от живота си, когато сте съзнавали ясно, че Бог посреща 

нуждите ви. Как Му благодарихте тогава? 

6. Помислеше как можете да си изработите навик да хвалите Бога. Как може 

навикът да хвалите Бога да бъде от полза за християнския ви живот?  

 

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 
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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  

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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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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