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С признателност 
 

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

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

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

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

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

Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

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

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

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

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

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

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

значение поради постоянния им контакт със студенти при благовестването и 

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

„Десет основни стъпки към християнска зрялост“.  

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

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

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

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

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

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

професионалното му съдействие при преработването, допълването и редактирането на 

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

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

редакционния процес. 
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От автора 
 

Исус Христос стана мой Спасител, Господ и Господар през 1946 г.  По това време 

сътрудничеството и връзките между отделните деноминации и специализирани 

служения бяха слаби. Организации като Navigators, Intervarsity, Young Life и Youth for Christ 

не се приемаха радушно. „Стените“ на разделението бяха високи и дебели. 

След това стана чудо. Днес виждаме растящ дух на единство и любов. Повечето 

членове на църквите разчупват деноминационните ограничения и навсякъде по света 

християнските организации се уважават, приемат и ценят все повече. Стените се рушат!  

Всъщност днес сме свидетели на най-голямото духовно съживление в историята. 

Никога от зараждането на църквата преди 2 000 години не е имало толкова много хора, 

които чуват благата вест, приемат Христос и се посвещават на изпълнението на Великото 

поръчение.  

Тук, в Съединените щати, една трета от хората се самоопределят като новородени, 

евангелски християни. Над 100 милиона посещават църква всяка неделя и още милиони 

редовно следят християнските радио и телевизионни програми.  

Но има един сериозен проблем. Тези факти не се отразяват в живота на нацията ни. 

Нашите анкети сочат, че по-малко от 50% от членовете на църкви в Америка са уверени в 

спасението си, само 5% разбират служението  на Светия Дух и едва 2% благовестват 

редовно. Очевидно нещо не е наред.  

Нашият Господ ни е заповядал да бъдем солта на земята и виделината на света, но 

макар голяма част от американското население да са християни, влиянието ни върху 

правителството, образованието, медиите или всяка друга сфера на обществения живот е 

незначително. Америка, както и целият свят, се нуждае от голямо духовно съживление и 

коренна промяна. За да може едно тяло от християни трайно да повлияе на живота на 

обществото, то трябва да расте духовно, да благовества на хората и да помага на други 

вярващи да вървят към все по-високо ниво на духовна зрялост. Всеки християнин трябва 

да се посвети на свят живот и да печели хората от своя град за Христос.  

Основен фактор за постигане на всичко това е задълбоченото изучаване на 

Божието Слово. Поредицата „Десет основни стъпки към християнска зрялост“, която се 

състои от това въведение и още десет динамични стъпки към радостен и победоносен 

живот в Христос, е написана с цел да улесни подобно изучаване.   

Първоначално поредицата бе съставена, за да помогне на студентите да изследват 

богатството на Божието Слово, но се оказа полезна и на възрастни и млади хора от 

църквата, домашни групи за изучаване на Библията, армията и затворите и много средни 

училища.  

Цялата книжа, включително ръководството за водещия, е преработена, разширена 

и осъвременена. Тя може да се използва при изучаване на Библията както самостоятелно, 

така и в група и е добро помагало за всеки, който има желание да расте духовно.  
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Поредицата е разработена така, че с помощта на ръководството на водещия дори 

неопитният човек да може успешно да води изучаването на Библията.  

Освен това уроците от книжките са събрани и в една книга, наречена „Наръчник за 

християнска зрялост“.  

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

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

развивате Неговия характер в себе си. Също така се надявам да започнете по-ефективно 

да свидетелствате за Него.  
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Каква е целта на това изучаване 
 

Според вас коя е централната фигура в историята? Повечето хора – както вярващи, 

така и невярващи – биха посочили Исус.  

 Ако сте се чудили защо личността на Исус изпъква в историята, сигурно ще ви е 

интересно да научите за „Уникалността на Исус“. Това изучаване е въведение към „Десет 

основни стъпки към християнска зрялост“ – серия изучавания, устояли на изпита на 

времето, предназначени да изградят сигурна основа на вярата ви.  

 Това изучаване ще ви помогне по два начин: 

 Първо, ще научите кой е Исус Христос.  

 Исус Христос е най-забележителната и обаятелна личност в 

историята. Където и да отиде Исус, появата Му предизвиква всеобщ 

интерес. Това изучаване представя личността на Исус Христос: кой 

е Той, живота Му на земята, смъртта Му, възкресението Му и 

служението Му, което продължава до ден днешен в живота на 

всички вярващи.  

 По време на изучаването ще добиете по-добра представа за 

Неговия характер. Ще откриете защо животът на този човек и църквата, която Той основа, 

пораждат бурно движение, което коренно променя обществото.  

 Второ, ще разберете значението на стореното от Него за нас.  

 Разглеждайки правата и задълженията на християнина, ще откриете ключа към 

Неговата сила да ви променя и непрекъснато да ви дава изобилен живот и ще Му 

позволите да живее чрез вас и във вас.  

 Когато започнете да прилагате научаваните принципи, ще усетите настъпващите в 

живота ви промени. Ще разберете как да приемете Христос като свой Спасител и Господ и 

ако до сега не сте Го поканили влезе в живота ви, ще имате възможност да го сторите сега.  

Основи на вярата 

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

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

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

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

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

ръководства за изучаване съответстват на разширеното и осъвременено издание на 

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

 Насърчавам ви, когато свършите въвеждащата „Стъпка“ да продължите с 

изучаването на  „Стъпка 1“,  а след това и на останалите „Стъпки“ от поредицата. 

Ако системно 

изучавате „Десет 
основни стъпки“, 

ще се научите да 
живеете в силата 

на Светия Дух. 
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Изучавайте уроците старателно и преговаряйте всяка „Стъпка“ периодично, за да усвоите 

разглежданите принципи.  

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

основните доктрини на християнска вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще започнете 

да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които вероятно ще се 

сблъскате като новоповярвал.  

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

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

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

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

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

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

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

благодарение на здравата основа на вярата си, изградена с помощта на този материал.  
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

На стр.10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „Уникалността на 

Исус“. Тя ще ви даде ясна представа за личността на Исус. Прочетете я внимателно, преди 

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

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

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

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

докато разработвате урока.  

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

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

научените стихове.  

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

следното:  

Сине мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при себе си. Пази 

заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата на очите си. Вържи 

ги за пръстите си, начертай ги на плочата на сърцето си.  

 Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра изповядвате Божиите 

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

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

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

систематични подходи за наизустяване на Божието Слово.  

Изучаване на уроците 

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

лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходими да го изучаваме. Често 

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

химикалка. 

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

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

изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.  

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

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

близкото и сърдечно общуване с Бога.  

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

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

среща с Бога и я спазвайте.  

● Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 
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● Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост. 

● Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в обстоятелствата около 

вас. 

● Научете наизуст посочените стихове. 

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

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

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

изчерпателни отговори.  

● Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите и 

започнете да ги прилагате в живота си. 

● Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите си в 

приложението. Трябва ли да ги промените? 

● Преговорете научените стихове. 

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

трябва да направите? 

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

растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил.  

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

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

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

помолете Бог за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, 

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

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

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

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

Представените тук духовни истини ще ви запознаят с личността на Господ Исус Христос 

и ще ви дадат поглед към пълноценния и изобилен живот, обещан от Исус (Йоан 10:10).  

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

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

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

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

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

(Йоан 14:21).  
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Уникалността на Исус 
 

Преди известно време един блестящ студент по медицина – чужденец, 

последовател на източна религия, дойде да ме види. През предходните месеци бяхме 

станали добри приятели.  

Зададох няколко въпроса на този млад човек: „Според теб кой е най – великият 

водач, когото светът познава? Кой е направил най-много добро за човечеството?“ 

След моментно колебание той отговори: „Сигурен съм, че Исус е извършил повече 

добри дела от всеки друг, живял някога. Бих казал, че Той е най-великият водач.“ 

След това попитах: „Според теб кой е най-великият учител?“ 

Той несъмнено се сети за Сократ, Аристотел, Платон, Конфуций и други велики 

древни и съвременни философи. Но отговорът му гласеше: „Най-великият учител е Исус.“ 

Накрая го запитах: „Според теб кой от цялата история в водил най-свят живот?“ 

Незабавният отговор бе: „Никога не е имало друг като Исус.“ 

Поставял съм тези въпроси на начетени хора, изповядващи различни религии, 

както и на атеисти и на комунисти. Отговорът е винаги един и същ: „Исус“. 

Исус от Назарет няма равен на себе си. Неговата личност е уникална сред хората. 

 

Влияние върху целия свят 

Неговият живота и послание коренно променят живота на 

хора и народи. Историята е Неговият живот, разказ за 

живота на един човек. Извадете Исус от Назарет от 

историята и нищо няма да остане същото.  

 През изминалите 2 000 години Неговата личност 

заема централно място сред човечеството. Английският 

богослов Чарлз Спърджън пише:  

Животът на Христос е централният факт в световната 

история. Той е отправната точка на всяко събитие. Всички 

линии на историята се пресичат в Него. Всички велики 

намерения на Бога се изпълняват в Него. Най-великият и 

най-значим факт, отбелязан в световната история, е фактът 

на Неговото раждане.  

Никоя друга историческа личност не е оказвала такова благотворно влияние на света 

както Исус Христос. 



11 
 

Погледнете днешната дата на календара. Тя свидетелства за факта, че Исус от 

Назарет, Христос, е живял на тази земя. „Пр. Хр.“ Означава „преди Христа“, а „сл.Хр.“ – „след 

Христа“, което на латински е „anno Domini“ и се превежда „в годината на нашия Господ“.  

Исус променя целия свят. Новият Завет заявява, че в Христос няма нито мъжки или 

женски пол, стойността и правата на човека биват признавани и поощрявани.  

Освен това учредяват висши учебни заведения и медицински центрове; приемат се 

закони против детския труд; премахва се робството и се прокарват много други промени 

за доброто на човечеството.  

Невъзможно е да се определи мащабът на Христовото влияние върху света. Аз мога 

само да ви помогна да се приближите до мозайката на историята и да разгледате няколко 

примера за начина, по който Неговият живот и послание коренно променят 

цивилизацията. 

Социални реформи  

Исус храни гладните, изцелява болните, утешава наскърбените и обича отхвърлените.  

 През вековете стотици милиони вярващи са следвали Неговия пример. Колкото по-

сериозни са социалните проблеми, толкова по-голямо е желанието на християните да 

намерят лек за тези злини. 

 Още от началото последователите на Исус се отнасят към хората с достойнство и 

уважение, чужди на тяхната езическа култура. В резултат на това навсякъде, където 

мисионерите занасят истинското Христово евангелие, социалните условия се подобряват 

съществено и културата се обогатява.  

 Християните учредяват болници, сиропиталища, училища, ратуват за реформи в 

затворите, борят се с глада, защитават правата на жените и работят за премахването на 

жестоките социални обичаи, като канибализъм и човешки жертвоприношения. Други 

християни, като основателя на Армията на спасението Уилйям Буут, полагат усилия за 

облекчаване човешкото страдание в градовете.  

 Днес посветени християни се борят за забрана на абортите и на евтаназията; 

усърдно се трудят за намаляване на малтретирането на деца, наркоманията и 

алкохолизма; търсят начини за премахване на порнографията и застават против 

хомосексуализма. Християнски организации обединяват усилията си за борба с вековните 

проблеми – предразсъдъци, бедност, бандитизъм, глад и нестабилни семейства.  

Медицина 

Исус Христос се отнася с милост към болните и инвалидите. Той изцелява прокажените, 

изправя куците на крака и дава зрение на слепите, като междувременно учи учениците Си 

да проявяват същото състрадание.  

 Вярващите се грижат за болните още от времето на Христос. Основан от Християни, 

Червеният кръст възниква с цел да се грижи за болните, да поощрява общественото 
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здравеопазване и да намалява страданието. Днес много хора изпитват Христовата любов, 

проявявана от християните на думи и на дело чрез медицинската помощ.  

Бизнес  

Принципите, които Исус проповядва, оказват влияние върху света на бизнеса. Ранната 

църква проповядва достойнството на труда и вярващите се увещават да работят усърдно 

и да не мързелуват. През Средните векове манастирите усъвършенстват селското 

стопанство, като увеличават добивите и развиват нови методи за обработване на земята. 

Църквата настоява и за справедлива цена на стоките и справедливо заплащане на 

работниците. 

 Реформацията довежда до коренни промени в света на бизнеса. Гледайки на всеки 

занаят като на „призвание“ от Бога, християните поощряват развитието на средна класа 

в градовете.  

 В по-ново време под ръководството на Джон Уесли и Джордж Уайтфийлд много 

християни, поотделно и организирано, започват да се борят за подобряване условията на 

труд. Някои се борят за закони в защита на жените и децата, работещи в мините и в 

производството. Други се противопоставят на насилствения труд, подпомагат 

приемането на закони за детския труд и организират профсъюзи.  

 Много благочестиви мъже като Дж. Л. Крафт от „Kraft Cheese“ и Дж. Пели, основал 

търговска империя със същото име, градят бизнеса си на библейски принципи и се 

стараят да осигуряват справедливи и изгодни условия на работа за работниците си.  

Наука 

Християнството оказва дълбоко влияние и върху науката. Библейският възглед за една 

подредена и зависима вселена, създадена и поддържана от божествен Творец, става 

основа за много научни открития в историята.  

 Христовото учение вдъхновява мисленето на мнозина изтъкнати предшественици 

на съвременната наука, сред които са Роджър Бейкън, Николай Коперник, Йохан Кеплер, 

Галилео Галилей, Блез Паскал и Исак Нютон Християнската мисъл е в основата и на 

приложните науки и така съдейства за индустриализацията, развитието на медицината, 

космическите изследвания и постиженията в други научни области.  

 Макар че през XIX и XX век много учени се опитват да разделят науката и религията, 

последните открития и постижения разкриват празнотата на науката без Христос. Днес 

все повече учени влизат в редовете на своите известни предшественици, прегърнали 

библейската вяра в Христос.  

Законодателство и управление 

Християнските принципи оказват важно влияние върху законодателството и 

управлението. Първите християни поощряват справедливостта. Политици, приели 

християнството, работят за законова защита  на вдовиците, сираците и бедните и забрана 

на неморалните и жестоки обичаи. Влиянието на Христос усилва съпротивата срещу 

варварски набези и въвежда ред в живота на езическите племена.  
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 В основата на обичайното право в Англия стои основаващата се на Библията 

представя, че човек е отговорен пред един по-висш закон. По същия начин библейските 

принципи за свобода и справедливост са засегнали в основата на конституцията на САЩ.  

Изкуство и култура 

Изкуството и културата отразяват християнските идеали. Първите християни променят 

езическата насоченост на изкуството там, където живеят. Започвайки с Новия Завет, 

вярващите създават траен нов стил литература в упадащата цивилизация на Рим. До към 

шести век изкуствата се развиват и запазват най-вече в църквата.  

 След Реформацията художниците се вдъхновяват от множество различни 

християнски течения. Лутеранството въвежда нови химни. Римокатолицизмът оказва 

влияние върху Рембранд. Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаело черпят библейски  

сюжети за своите картини и скулптури.  

 Внушителната духовна музика на Бах, Бетовен и Хендел остава да звучи през 

вековете. Джон Бънян, Данте и Милтън създават своите произведения по мотиви от 

Писанията. Дори творци, които отричат вярата  в Исус Христос, използват християнски 

символи и образност в творбите си.  

Образование 

Образованието е една от областите, в които влиянието на Исус Христос е най-дълбоко и 

значимо. През първите векове църквата поема върху себе си задачата да ограмотява 

хората, за да може всеки вярващ да чете казаното от Исус. 

 По време на мрачното Средновековие единствено църквата поддържа училища, 

основава университети, които се превръщат в средища на интелектуална дейност, и 

създава големи библиотеки. По време на Реформацията всеки получава възможност да се 

учи, а жените – правото на грамотност. Това води до развитие на образователните методи 

и програми. Основават се стотици християнски колежи, много от които днес са в списъка 

на най-престижните учебни институции в света. 

 Навсякъде, където се заселват мисионери-християни, нивото на грамотността сред 

населението расте. Тези богобоязливи вярващи дават писменост на стотици езици и учат 

милиони хора да четат и пишат. Днес много мисионерски групи продължават делото им в 

изоставащите области в света. 

 Влиянието на Исус продължава коренно да променя нашия свят. Християнството 

надраства културните различия, предразсъдъците и политическите интереси. 

Лично влияние 

Посетил съм стотици учебни заведения по света и съм разговарял за Исус Христос със 

стотици хиляди студенти. Срещал съм както преподаватели, така и студенти, които Го 

отричат категорично. Някои от тях защитават тезата, че Той е мит или велик човек и нищо 

повече. По-късно обаче някои от същите тези хора променят мнението си поради 

интелектуална честност и стават последователи на Исус. 
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 Бях дълбоко развълнуван, когато рано една неделна сутрин през 1953 г. прочетох 

в Los Angeles Times за един такъв учен. Погледът ми попадна на снимката на уважавания 

възрастен професор д-р Сирил М. Джоуд и драматичната история на промяната в неговия 

живот. 

 Дълги години д-р Сирил Джоуд, един от най-изтъкнатите философи в света, бе 

декан на Философския факултет на Лондонския университет. Навярно никой друг не е 

сторил толкова много за оборване на вярата на академичния свят от последното 

поколение, колкото той и колегите му – Джулиън Хъксли, Бертранд Ръсел, Х. Г. Уелс и 

Джордж Бърнард Шоу. 

 Д-р Джоуд вярвал, че Исус е само човек и че Бог е част от вселената. Ако вселената 

бъде разрушена, разсъждавал той, Бог също ще бъде унищожен. Смятал, че не съществува 

такова нещо като грях и че човекът е добър по своята същност и е предопределен за 

утопия.  

 Статията описваше дългите години, през които той е бил враждебно настроен към 

християнството, и как е отричал съществуването на греха. Но той разказваше как двете 

световни войни и заплахата от трета му доказали недвусмислено, че човекът наистина е 

грешен. Сега той вярваше, че единственото обяснение за греха се намира в Библията и че 

единственото разрешение на проблема е кръстът на Исус Христос. Преди смъртта си д-р 

Джоуд стана ревностен последовател на Христос. 

 Друг подобен пример е известният генерал и литературен гений Лу Уолъс. 

Той решава да напише книга, която завинаги да разруши мита за християнството. Г-н 

Уолъс разказва как прекарал две години из водещите библиотеки в Европа и Америка, 

събирайки информация за книгата си. Преди да завърши втората глава, той паднал на 

колене, като зовял Исус с думите: „Господ мой и Бог мой. “ 

 Откритите от него доказателства за божествеността на Исус не оставяли място за 

съмнения, че Исус Христос е Божият Син, 

единственият Спасител на човека. По-късно Лу 

Уолъс пише „Бен Хур“ – един от най-великите 

романи за времето на Христос. 

 Ето и историята на К. С. Луис. Писател и 

преподавател в университетите в Оксфорд и 

Кеймбридж в Англия, той бил агностик в 

продължение на години. Опитвал да се убеди себе 

си, че християнството е недействително. Но след 

дълъг процес на търсене на отговори той приел 

Христос като свой Спасител и Господ по време на престоя си в Оксфорд. Той описва този 

момент така: 

Трябва да си ме представите сам в онази стая в Магдален 

как вечер след вечер всеки път, когато умът ми се отклони 

дори и за секунда от работа, чувствам твърдата, неумолима 
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близост на Този, когото така горещо желаех да не срещам. 

Това, от което силно се страхувах, най-сетне ме бе 

сполетяло. През 1929 г. се предадох и признах, че Бог е Бог, 

коленичих и се молих: навярно тази нощ аз бях най-унилият 

и неохотен новоповярвал в цяла Англия  (К. С. Луис, 

Surprised by Joy: The story of My Early Life, New York: Harcourt 

and Brace, 1966, стр. 228, 229). 

 К. С. Луис става искрен последовател на Исус и пише много книги в защита на 

вярата си в Христос, в книгата „Обикновено християнство“ той пише:  

Можете да Го затворите като луд, можете да Го заплюете и 

убиете като демон или можете да паднете в краката Му и да 

Го наречете Господ и Бог. Но нека си спестим глупавата 

снизходителност и не казваме, че Той е велик духовен 

учител. Той не ни е оставил тази възможност. Не е имал това 

намерение (К. С. Луис „Обикновено християнство“, 

издателство „Нов човек“, 1991 г., стр. 56, 57). 

К. С. Луис стига до заключението, че Исус наистина е повече от добър нравоучител. Той е 

Спасителят на света.  

 Кой е Исус от Назарет за вас? Просто човек? Или Синът на Бога? Отговорът, който 

ще дадете на тези въпроси, ще определи съдбата ви през вечността, както и какъв ще бъде 

животът ви на земята. 

Божият Син 

Понякога хората питат: „Християнството наистина 

ли се основава на исторически факти?“ Когато в 

днешно време говоря с бележити учени, с ужас 

откривам, че много от тях не вярват, че Исус е Божият 

Син, нашият Спасител. Почти винаги се оказва, че те 

не знаят основните постулати на благата вест. 

Опълчват се срещу нещо, което не разбират напълно. 

 Все още не съм срещал човек, който да е преценил непредубедено изобилните 

доказателства за божествеността на Исус от Назарет и да не признава, че Той е Божият 

Син. 

 Аз наистина съм срещал хора, които не вярват, че Исус е Божият Син. Но след като 

разговаряме и разсъждаваме заедно, те си признават честно: „Не съм отделял време да  

прочета Библията, нито да разгледам историческите факти за Исус.“ 

 Фактът, че отхвърлят и понякога ненавиждат Христос, неизбежно се дължи на 

липса на знания, сполетяло ги емоционално нещастие, непоследователността от страна 

на някои християни или навярно влиянието на гимназиален учител или университетски 

преподавател. Въпреки това те винаги признават, че никога не са се замисляли сериозно 

над личността на Исус Христос и над Неговото право въхру живота им. 
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 Божието слово дава изобилие от доказателства за божествеността на Христос.  В 

Колосяни 1:13-17, 20 Павел пише: 

(Бог) ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в 

царството на Своя възлюбен Син, в когото ние имаме 

изкупление чрез Неговата кръв, прошката на греховете. 

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... всичко беше 

създадено чрез Него и за Него; и Той е преди всичко и всичко 

чрез Него се сплотява... 

...и чрез Него да примири със Себе Си всичко – 

било на земята, или на небето – като въдвори мир 

чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.   

В Евреи 1:1-3 се посочва: 

 Бог, Който много пъти и по много начини е 

говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в 

края на тия дни говори на нас чрез Сина, когото 

постави Наследник на всичко, чрез когото също 

направи световете, който, бидейки сияние на 

Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и 

държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като 

извърши (чрез Себе си) очистване на греховете, седна отдясно 

на Величието във висините. 

 Исус Христос, Божият син, е единственият, който посреща нуждите на света ни днес. 

Има много неща, които Той може да направи за нас и които не са по 

силите на другиго. Тук искам да спрем вниманието си на четири 

конкретни неща. 

 Първо, Исус е единственият, който може да ни опрости греха. 

Второ, Той единствен дава смисъл на живота. Трето, само Той може 

да ни даде мир, когато сърцето ни е обременено. И накрая, 

единствено Той може дани даде сила да живеем пълноценно. 

Единствено Исус може да ни опрости греха 

Библията твърди, че Бог е свят, а човекът – грешен. Псалмистът казва: 

„Господ, нашият Бог, е свят“ (Псалм 99:9). Апостолът пише: „Всички 

съгрешиха и са лишени от Божията слава“ (Римляни 3:23). 

 Грехът е нещо повече от лъжа, кражба или неморален живот. Той е отношение – 

загърбване на Бога и поемане по собствен, независим от Него път. Грехът ни разделя от 

Бога с дълбока бездна, над която и най-благородните ни усилия не могат да построят 

мост. Това прави невъзможна личната ни връзка с Него. 
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Ако внимателно изучите най-широко разпространените религии в 

света, скоро ще откриете, че единствено кръстът на Исус Христос ни 

предоставя прошка за греха. Повечето религии прегръщат 

философията за добрите дела като начин на спасение. Хората 

вярват, че ако добрите им дела надделеят над лошите, те ще отидат 

в рая, но ако лошите им дела са повече от добрите те ще отидат в 

ада – ако ад съществува. Разбира се, до последния си ден на земята 

никой не знае дали ще отиде в рая или в ада. Каква трагедия! Колко 

слаба е подобна религия или философия! Но Бог ни обещава да 

можем да Го познаваме и да общуваме с Него сега и во веки чрез 

Сина Му Господ Исус Христос. 

 По времето на Стария завет израилтяните носели своите жертви без недостатък – 

агне, гълъб или вол – на свещеника. Свещеникът заколвал жилотното и поръсвал олтара 

с кръвта му и така грехът временно се покривал. Този принос символизира идването на 

Божието Агне, чиято кръв не само временно ще покрие човешкия грях, но ще го умие 

завинаги. 

 Изпълнението на тази новозаветна картина е записано в Новия завет. Исус казва: 

Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло; 

всеизгаряния и жертви за грях не са Ти угодни. Тогава рекох: Ето 

дойдох – в свитъка на книгата е писано за Мене – да изпълня Твоята 

воля, о, Боже (Евреи 10:5-7). 

 Бог изпраща Своя единороден Син, Божия Агнец без петно или недостатък, да 

пролее кръвта Си на кръста, за да бъдат нашите грехове опростени. Това означава, че чрез 

Исус Христос ние можем да познаваме Бога и да общуваме с Него сега и през цялата 

вечност. 

 Още когато сме били грешници, Бог ни е възлюбил дотолкова, че е изпратил Сина 

Си да умре на кръста заради нас, за да можем да имаме вечен живот. Подобно на 

затворник, който очаква изпълнението на екзекуцията си, но бива изненадващо 

освободен, ние можем да получим прошка за греха чрез смъртта и възкресението на Исус 

Христос. 

Човешкият ум не може да схване подобна любов.     

Божията любов е безусловна и незаслужена и се основава изцяло на Неговата 

милост и благодат. Той ни обича въпреки непокорството ни, слабостите ни, греха ни и 

егоизма ни. Поради необикновената Си любов Той иска да ни освободи, за да живеем 

пълноценно и радостно. Не бива да се страхуваме от Този, който ни обича така съвършено. 

Можем да Му поверим целия си живот. 

Понеже Бог ни обича безусловно, Той ни прощава напълно. Очиства ни цялостно и 

напълно забравя греховете ни. 

След края на моя лекция пред студентите от един университет в Средния запад, 

някои от тях останаха, за да научат как могат да станат християни. Сред тях беше и един 
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млад индуиски учен от Индия, който нервно и нетърпеливо крачеше нагоре-надолу. 

Докато разговаряхме, той ми каза: „Презирам вас, християните. Презирам арогантността, 

с която казвате, че вашият път към Бога е единствен. Вярвам, че християнството е път към 

Бога, но е само един от многото пътища. Индуизмът е друг път, будизмът и другите 

религии – всички те са пътища към Бога.“ 

Насочих вниманието му към трудовете на великия индуиски водач Махатма Ганди, 

който въпреки цялата си посветеност на своята религия, пише в автобиографията си: 

„Постоянно ме измъчва мисълта, че съм все така далеч от Него, Който е моят живот и 

същност. Знам, че това, което ме отделя от Него, е собственото ми окаяно 

естество и беззаконие.“ 

Този надарен младеж каза, че някога е вярвал, че Ганди е Бог, но 

сега, разбира се, вече не вярваше в това. Той беше не само искрено вярващ, 

но и необикновено интелигентен. Пишеше два доктората – по физика и 

по химия. 

Докато разговаряхме, гневът му затихваше и той започна да вижда, 

че християнството е нещо различно. Разбра, че то не е поредната човешка 

религия или философия, но посреща основната човешка нужда: прошка на греха. Призна 

също, че макар да следваше религията си ревностно, да четеше светите индуски писания 

прилежно, да се молеше редовно и да спазваше всички ритуали на своята вяра, нуждите 

му оставаха неудовлетворени. Той трябваше да признае, че не бе намерил Бога. Обърнах 

му внимание на факта, че животът на приятелите му християни бе различен. Той се 

съгласи, че те имат нещо, което той не притежава. Беше очевидно, че това „нещо“ беше 

Спасителят, дошъл да обитава в тях и опростил греховете им. 

Близо час обсъждахме разликата между християнството и другите световни 

религии. Ако извадим Буда от будизма, Мохамед от исляма и по същия начин 

основателите на различни религии от техните религиозни системи, почти нищо няма да 

се промени. Но ако извадим Христос от християнството, нищо няма да остане. 

От друга страна библейското християнство не е житейска философия или етичен 

кодекс. То е лична връзка с Бога, Създателя на вселената, който Се разкрива на човека чрез 

Своя единороден Син, Господ Исус Христос. 

Накрая всичко му се изясни и този млад индус разбра великата истина за прошката 

на греховете чрез жертвата на нашия Спасител на кръста. Той тихо сведе глава. От все 

сърце този млад учен помоли Исус от Назарет – възкръсналия, жив Божи Син – да влезе в 

сърцето му, да опрости греха му и да стане негов Господ и Бог. 

Библията казва: 

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

спасим. (Деяния 4:12).     

Единствено Исус може да ни опрости греховете.  
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Единствено Исус дава смисъл 

Исус от Назарет е уникален, не само защото е единственият, който може да опрости 

греховете ни, но и защото е единственият, който дава смисъл в живота.  

Вероятно е имало моменти, когато сте се чудили: „Откъде съм дошъл? Защо съм 

тук? Какво ще стане с мен когато умра?“ 

От самото начало човечеството е търсело истинския смисъл на живота. Без смисъл 

в живота хората стигат до отчаяние. 

Известният историк и философ Х. Г. Уелс скърби в края на живота си: „Нямам мир. 

Животът вече залязва.“ 

Поетът лорд Байрон казва: „Дните ми са като пожълтяло листо, няма ги вече 

цветята и плодовете на живота, останаха ми само червеят и язвата, и скръбта.“ 

Големият литературен гений Хенри Дейвид Торо каза: „Повечето хора живеят 

живот на безгласно отчаяние.“ 

Известният американски аниматор Ралф Бартън оставя следната бележка върху 

възглавницата си, преди да се самоубие: „В живота си съм имал много трудности, много 

приятели и големи успехи; сменях съпруга след съпруга и къща след къща и посетих 

великите страни по света, но ми писна да се чудя как да запълвам 24-те часа от 

денонощието.“ 

Ясно е, че нито славата, нито успехът, нито богатството могат да облекчат агонията 

на хората, водещи такъв празен живот. Щом тези неща не могат да ни дадат смисъл, тогава 

как можем да намерим трайно удовлетворение в живота? 

Никой предприемач няма да започне да строи небостъргач, без да е проверил 

плановете на архитекта. По същия начин ще бъде глупаво от наша страна да чертаем 

живота си, без предварително да сме се допитали до великия Архитект на живота. 

Истински смисъл на живота е обещан на човека, който гради живота си според 

Божия план. Библията казва: 

 ...Бог ни е открил тайната причина да изпрати Христос според 

Своето милостиво намерение отнапред; това намерение е 

следното: когато се изпълнят времената, да ни събере всички 

отвсякъде – от небесата и от земята, за да бъдем завинаги с 

Него в Христос. Нещо повече, поради стореното от Христос ние 

станахме дар на Бога за Негова радост, защото според Божието 

суверенно намерение бяхме предопределени от началото да 

бъдем Негови, а всичко става според Неговата воля. Бог 

действа във всичко според волята Си, тъй щото да прославяме 

Бога и да Му отдаваме слава за могъщите Му дела към нас, 

които отнапред се надявахме на Христа (Ефесяни 1:9-12, 

перифраза). 
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Френският физик и философ Блез Паскал пише в размисъл 425: 

„Някога в човека е имало истинско щастие, от което днес е 

останало само празнота, която той напразно се опитва да 

запълни от заобикалящите го неща ... Но всичко това е 

недостатъчно, защото безкрайната бездна може да бъде 

запълнена ... само от самия Бог.“ 

Навярно дълбоко в себе си си казвате: „Да, има празнота, не съм доволен от живота 

си.“ 

Никой от нас не може да бъде истински удовлетворен, докато не покани Христос да 

му покаже целта, с която го е създал. Друг не може да стори това – нито религия, нито 

човек, само Исус от Назарет, който е Бог в плът, съвършен Бог и съвършен човек. 

Исус казва: 

Аз съм пътят и истината и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен (Йоан 

14:6).      

 

Когато Го опознавате, Той ще ви разкрива целта, с която ви е създал. 

 

 

 

Единствено Исус дава мир 

Единствено Исус може да ни опрости греховете. Единствено Исус може да ни даде смисъл 

в живота ни. Исус от Назарет е и единствения, Който може да ни даде непоклатим мир в 

този смутен свят, защото Той е Князът на мира. 

 На масите за мирни преговори по света няма да настъпи разбирателство, нито в 

човешката душа – спокойствие, докато Князът на мира не се възцари в човешките сърца. 

Какъв мир дава Той на тези, които Му се доверяват? Това е 

вътрешно спокойствие и сигурност във времена на изпитания, 

изкушения, болки и скърби. Това е тиха увереност, че няма от какво 

да се страхуваме, понеже нашият суверенен, любящ и всемогъщ Бог 

държи всичко в Свои ръце. 

Всеки преминава през трудни моменти. Християнинът не 

прави изключение. Приемането на Исус Христос за Спасител не 

означава, че веднага се пренасяме в живот без проблеми. Но като 

последователи на Исус вие и аз се облягаме на обещанието, което 

Той дава на всички вярващи: 
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Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам, 

както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 

да се бои (Йоан 14:27). 

Преди няколко години бях помолен да говоря на едно 

събрание, което бе част от известната президентска молитвена 

закуска във Вашингтон, спонсорирана от Международната 

християнска конференция за ръководители. Там присъстваше един 

млад военноморски командир, представящ Пентагона, който се оказа 

мой стар познат и колега от часовете по реторика в университета. 

Франк видял името ми в програмата и ме потърсил. 

Докато си припомняхме отминалите дни, той ми разказа за скорошната трагична 

загуба на едно от децата си. Сподели скръбта си и ме помоли да го придружа до дома му и 

да разговарям и със съпругата му. Съгласих се веднага. 

По време на разговора ни онази вечер и двамата приеха Исус Христос за свой 

Спасител и Господ. Като се молиха, Исус влезе в живота им и те получиха невероятен мир. 

В живота им настъпи истинска промяна. 

На следващата година пак отидох във Вашингтон, където отново имах честта да 

участвам в президентската молитвена закуска. И Франк отново беше там и ме поздрави 

сърдечно. 

Със сълзи на очи той ми каза, че скоро след предишното ми посещение и друго от 

децата им се разболяло. Момиченцето имало рак на нервната система, който причинил 

смъртта му. 

Никога няма да забравя деня, в който Франк изля сърцето си пред мен. С топла 

усмивка на лице той каза: “Колкото и много да обичахме детето си и колкото и да не ни се 

искаше да ни напусне, по време на болестта му и след смъртта му присъствието на Господ 

Исус Христос не ни остави! Не го разбираме, но при все това продължаваме да изпитваме 

невероятен мир.“ 

Много мъки, скърби и проблеми ще дойдат в живота ви. Но Князът на мира Христос 

иска да ви даде Своята прошка, Своя смисъл и Своя мир, за да бъде животът ви 

пълноценен и радостен.    

Исус иска да ви даде и друг свръхестествен източник – Своята неизчерпаема 

възкресенска сила – от който можете да черпите постоянна подкрепа и мъдрост за 

победоносен и плодоносен живот. 

Единствено Исус дава сила 

Хората често ми казват: „Искам да стана християнин, но съм сигурен, че, ако го направя, 

никога няма да мога да живея подобаващ живот. Не можете да си представите грешките, 

които съм правил, ненавистта, която изпитвам, склонността ми да съгрешавам, 

поквареността ми, слабостта ми към алкохола, грубия ми език и много, много други 

проблеми. Не ми се вярва да мога да водя християнски живот.“ 
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 Но когато тези хора предадат живота си на Христос, те откриват, че християнският 

живот е свръхестествен. 

 Като студент, а и по-късно като бизнесмен, аз вярвах, че човек може със собствени 

усилия да постигне почти всичко, което поиска, стига само да е готов да заплати за това с 

цената на упорит труд и жертви. Когато станах християнин, Библията 

ми разкри една изцяло нова житейска философия – упование на Бога, 

изповядване на Неговите обещания и покорност на заповедите Му. 

Но аз все още не разбирах, че ми липсва сила да бъда такъв, 

какъвто Бог искаше. Вместо това просто насочих усилията си в друга 

посока. Налагах си да върша какво ли не – включително редовен пост, 

много молитви и добри дела. Но колкото повече се стараех да живея 

победоносен живот, толкова по-объркан и сломен се чувствах. 

Един ден прочетох един стих в Посланието до римляните, в 

който се казва: 

Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на 

Божия закон, нито пък може (Римляни 8:7). 

В същата глава прочетох още: 

...Законът на животворящия Дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на 

смъртта (Римляни 8:2). 

Какво облекчение беше за мен да открия, че не съм способен да водя християнски 

живот със свои собствени усилия, но че мога да се доверя на Христос да живее Своя 

възкресенски живот в мен и чрез мен чрез силата на Своя Свят Дух! Когато предадох 

ръководството над живота си на Исус Христос, се почувствах освободен. Вярата в Бога 

замени моята самонадеяност и вяра в себе си. 

През годините откривам колко слаби са способностите ми и колко силен съм в 

Христос. Започнах да разбирам какво Исус иска да каже с думите: 

Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене и Аз – в него, той дава много 

плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо (Йоан 15:5). 

Наистина Исус от Назарет е единственият, който може да ни даде сила да живеем 

нов и изпълнен с повече смисъл живот. Понеже Той буквално идва да живее в нас чрез 

Своя Дух, Той ще живее (ако Го помолим) християнския живот в нас и чрез нас. Ето защо 

вече не ние, а Той действа. Понеже силата идва от Него, ние сме просто инструменти, чрез 

които Той освобождава Своята мощ. Павел описва този вид взаимоотношения в Галатяни 

2:20:     

Съразпнат 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 мен. 

Мога да разбера Павел, който пише: 
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Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните – че между вас няма мнозина мъдри 

по плът, нито мнозина могъщи, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща 

на света, за да посрами мъдрите; и Бог избра слабите неща на света, за да посрами силните; 

още и долните и презрените неща на света избра Бог; и ония неща, които ги няма, за да 

унищожи тия, които ги има, за да не се похвали никое създание пред Бога (1 Коринтяни 

1:26-29). 

И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен 

Христовата сила (2 Коринтяни 12:9). 

Посвещаване 

За да получим Божията прошка, смисъл, мир и сила в живота си, трябва да се посветим 

напълно на Исус Христос.   

 В живота ни има един трон и на него седим или ние, или Христос. Ако казваме: „Аз 

съм господар на живота си; ще правя това, което искам“, има вероятност да не сме 

християни. Ако Христос е на трона, Той е възстановил връзката Си с нас. В Писанията Той 

казва: 

Ето, стоя на вратата и чукам; ако някой чуе гласа 

Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще 

вечерям с него, и той – с Мен (Откровение 3:20). 

А на ония, които Го приеха, даде право да станат 

Божии деца – на тия, които вярват в Неговото име 

(Йоан 1:12). 

Ако някой е в Христос, той е ново създание; старото 

премина, ето, всичко стана ново (2 Коринтяни 

5:17). 

Посвещаването на Христос включва предаване на ума, 

чувствата и волята – на цялостната личност. 

Нека разгледаме следния пример: чували сте много 

похвали на някого от другия пол. Нямате търпение да се 

запознаете с него. Самата среща се оказва още по-вълнуваща. 

Интелектуално вие харесвате това, което виждате. Възхитени 

сте от външността и личността му; харесвате всичко в него. Това 

достатъчно ли ви е, за да встъпите в брак с него? Не. Бракът 

включва много повече от взаимно уважение и възхищение. 

Прекарвате все повече време заедно и започвате да се опознавате по-добре. Тогава 

нещо се случва. Купидон изпраща стрелата си и вие се влюбвате. Това брак ли е? Не. 

Бракът включва нещо повече от интелекта и емоциите. Един ден се сгодявате и 

сватбеният ден наближава. Възхитително! 

От интелектуална гледна точка сте убедени, че той или тя е най-прекрасният човек 

в целия свят. От емоционална гледна точка сърцето ви бие два пъти по-учестено, когато 
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сте заедно, но сега нещо още по-важно предстои да се случи. Когато двамата си дадете обет 

пред служителя, всеки посвещава волята си на другия. Бракът не е действителен, ако 

двамата не отдадете себе си един на друг. Това е – брачните взаимоотношения включват 

интелекта, чувствата и волята. 

Също така, когато ставаме християни, трябва да посветим себе си изцяло на Бога – 

интелекта, чувствата и волята си. 

Може да сте чували хора да казват: „Вярвам, че Исус Христос е Божият Син. Вярвам, 

че Той е умрял за моите грехове. Винаги съм го вярвал. Нима не съм християнин?“ Не и ако 

този човек е отказал да предаде волята си на Него.    

Други казват: „Спомням си, че веднъж чух една чудесна проповед, когато бях на 

младежки семинар (или по време на серия лекции в църквата ни). Тя ме развълнува 

дълбоко и аз почувствах, че с мен става нещо. Дори се отзовах на поканата да изляза 

отпред, за да науча нещо повече. Нима не съм християнин?“ Не и ако този човек не е 

отстъпил трона на своя живот – волята си – на Христос. 

Трети казват: „Ходя редовно на църква, чета си Библията и се моля всеки ден. 

Опитвам се да живея добър живот. Нима не съм християнин?“ Не, освен ако не е предал 

волята си на Христос. 

Предаването на волята е ключът към това да станеш християнин и към 

победоносния християнски живот. 

Един изтъкнат млад спортист и общественик искаше да 

стане християнин, но като много други хора се страхуваше да 

покори волята си на Божията воля. Беше разработил подробни 

планове за живота си и не искаше да стане християнин от страх 

Бог да не ги промени. 

Докато разговаряхме, аз му обясних, че Бог го обича 

толкова много, че е изпратил Своя Единороден Син на кръста 

заради неговите грехове и че има чудесен план за живота му. 

След това го попитах: „Не смяташ ли, че можеш да се довериш на Този, Който те обича 

толкова много и Който е безкрайно по-мъдър от всеки човек?“ 

„Не бях гледал на това по този начин – отвърна той. – Ще Му се доверя“ 

Като се молихме заедно, той прие Христос, за свой Спасител и Господ. Да, животът 

му се промени. Сега той посвещава цялото си време да подтиква и други да станат 

християни. Оттогава Христос е докоснал живота на десетки хиляди млади хора и на 

техните родители чрез неговия благочестив живот и свидетелство. 

 

Покана за живот 

Хора с различно обществено положение откриват прошката, смисъла, мира и силата, 

които само Христос може да даде. Имал съм стотици възможности да разговарям със 
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студенти, изпълнителни директори, правителствени ръководители и шефове на 

средствата за масова информация, с богати и бедни, стари и млади и да помогна на 

мнозина да приемат Христос. Виждал съм радостта и вълнението им.  

 Познати ли са ви радостта и мирът, който идва от личната връзка с Исус Христос? 

Навярно вярвате в съществуването на Бога и Сина Му и се стараете да водите добър 

живот. Може би сте кръстен и сте деен член на църквата. Но някога канили ли сте 

съзнателно Исус Христос да влезе в живота ви, да опрости греховете ви и да промени 

живота ви? Предали ли сте живота си на Него? 

Без значение какъв сте, още сега можете да предприемете най-значимата стъпка в 

живота си. В този момент Исус хлопа на вратата на сърцето ви. Той ви предлага Своята 

любов и цел за живота ви. Той вече е понесъл наказанието за греховете ви и ви моли да 

предадете всичко на Него – своя ум, чувства и воля. 

Насърчавам ви да поканите Исус Христос в живота си да прости греховете ви и да 

живее Своя живот чрез вас. Макар че „не иска да погинат някои“ (2 Петър 3:9), Той не ви 

насилва. Ще влезе в живота ви само ако лично Го поканите. 

Бог познава сърцето ви и за Него са важни не думите, които казвате, а отношението, 

с което ги казвате. 

Ако искате да Го приемете като Спасител и Господ, сведете глава и се помолете с 

тази молитва или с друга подобна на нея: 

Господи Исусе, благодаря Ти, че умря на кръста заради 

моите грехове. Аз отварям вратата на живота си и Те приемам 

за свой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че ми опрощаваш 

греховете и ми даваш вечен живот. Застани начело на живота ми 

и ме ръководи. Направи ме такъв, какъвто Ти желаеш да бъда! 

Амин. 

Ако сте се молили с тази молитва с искрено сърце, то сега Христос е в живота ви. 

Греховете ви са опростени. Вие сте дете на Бога. Вече имате вечен живот. Можете ли да 

посочите нещо по-чудесно от това? Още сега благодарете на Бога в молитва за това, което 

е направил за вас. Като му благодарите, вие показвате вярата си. 

Ако сте приели Исус Христос в живота си, можете да сте сигурни, че Той е в живота 

ви и ви е дал вечен живот, както е обещал. Исус няма да ви измами. Ако сте Го поканили в 

живота си, можете да бъдете уверени, че сега Той живее във вас и ще ви даде пълноценния 

живот, който е обещал. 

Като новоповярвал християнин вие сте на прага на най-вълнуващото приключение 

– да откриете истинския смисъл, мир и сила за живота. По пътя си ще откриете 

неописуемо удовлетворение от връзката си с Христос и ще се наслаждавате на 

пълноценния, победоносен и плодотворен живот, обещан от Него на всеки вярващ, който 

Му се доверява и покорява. 
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Насърчавам ви усърдно да четете Божието Слово – Библията – и да се включите в 

жизненото общение на християните от някоя местна църква. Поредицата „Десет основни 

стъпки към християнска зрялост“ е помогнала на хиляди студенти и възрастни хора да 

градят по-жизнена и плодоносна връзка с Христос. Всекидневното изучаване на този 

материал ще ви се отплати богато. Бог да ви благослови и ви пази по поетия невероятен 

път с Христос, нашия Спасител! 
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Урок 1: Кой е Исус Христос 
 

Представете си че можете да предскажете събитие с голямо световно значение, което ще 

се случи след пет минути. 

Представете си, че можехте да опишете точно какво ще стане. 

Знанието за бъдещето щеше ли да ви даде необикновена сила? 

Хората щяха ли да ви повярват? 

Може би неколцина биха ви повярвали, но колко щяха да са тези, които нямаше да го 

направят? 

Много хора не вярват в Библията. Въпреки това е чудно как тя предрича стотици събития, 

понякога с най-големи подробности, като обикновено това става стотици, дори хиляди 

години по-рано. Някои пророчества касаят градове и страни, например Тир, Ерихон, 

Самария, Ерусалим, Палестина, Моав и Вавилон. Други се отнасят до конкретни личности. 

Много от тези пророчества са вече изпълнени, но има и такива, които са още в бъдещето. 

Исус Христос е предметът на повече от 300 старозаветни 

пророчества. В продължение на 1500 години много пророци 

предсказват раждането Му преди почти 2000 години и 

събития от живота Му. Историята потвърждава, че дори най-

малката подробност е станала така, както е била предречена. 

Тя не оставя място за съмнение, че Исус е истинският Месия, 

Божият Син и Спасител на света. 

Следната таблица посочва няколко от изумителните предсказания за Исус Христос 

и тяхното изпълнение. 

 

СЪБИТИЕ ПРОРОЧЕСТВО В СТАРИЯ 

ЗАВЕТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ В ЖИВОТА 

НА ИСУС 

Раждането Му Исая 7:14 Матей 1:18, 22, 23 

Мястото Му на раждане Михей 5:2 Лука 2:4, 6, 7 

Детството Му в Египет Осия 11:1 Матей 2:14, 15 

Смисълът на смъртта Му Исая 53:6 2 Коринтяни 5:21 

1 Петър 2:24 

Предаден Захария 11:12, 13, 13:6 Матей 26:14-16; 27:10 

Разпъването Му на кръста Псалм 22 Матей 27 

Възкресението Му Псалм 16:9, 10 Деяния 2:31 

 

  

Цел: да се представи 

Исус Христос като 

Божия Син. 
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Какво казва Исус за Себе Си 

1. Със свои думи запишете какво казва Исус за Себе Си в следните стихове: 

 

Марк 14:61, 62 

 

Йоан 6:38; 8:42 

 

Йоан 5:17, 18 

 

Йоан 10:30 

 

Хората, които чуват думите на Исус, какво разбират от казаното от Него? 

 

Йоан 14:7 

 

Йоан 14:8, 9 

 

2. Според следващите стихове Исус какво твърди, че ще извърши? 

 

Йоан 5:22 

 

Матей 9:6 

 

Йоан 6:45, 47 

 

3. Какво предсказа Исус в следните стихове? 

 

Марк 9:31 

 

Лука 18:31, 32 

 

Йоан 14:1-3 

 

4. Кои черти от личността на Исус са атрибути на всемогъщ Бог? 

 

Йоан 2:24 

 

Матей 8:26, 27 

 

Йоан 11:43-45 
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Според посочените пасажи Исус твърди, че е Бог. Твърденията му са такива, 

каквито само човек, който вярва, че е Бог, може да изкаже. Както приятелите Му, така и 

враговете Му Го наричат Бог и Той нито веднъж не ги опроверга. Дори заръчва на 

последователите Си да вярват, че е Бог. 

Истината за Неговата самоличност е важна 

1. Да предположим, че Исус Христос не е бил Бог. Ако е знаел, че не е Бог и че никое от 

твърденията Му не е вярно, какво заключение можем да направим за Него? 
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2. Да предположим, че Исус е бил искрен, но се е заблуждавал. Да предположим, че Той 

искрено е вярвал на тези фантастични твърдения, макар те да не са били верни. 

Какво заключение можем да направим за Него? 

 

3. Защо е важно да изследваме Неговите твърдения? 

 

 

Какво казват другите за Него? 

1. Неговите последователи: 

Йоан Кръстител (Йоан 1:29) 

 

Петър (Матей 16:16) 

 

Какво казва Исус в отговор на Петър (стих 17) 

Марта (Йоан 11:27) 

 

Тома (Йоан 20:28) 

 

Какво означава отговорът, който Христос дава на Тома (стих 29), отнесен към 

вашия живот? 

 

Павел (2 Коринтяни 5:21; Тит 2:13) 

 

2. Неговите врагове: 

Юдеите (Йоан 10:33) 

 

Юда (Матей 27:3, 4) 

 

Пилат (Матей 27:22, 23) 

 

Римският войник (Матей 27:54) 

 

3. Според вас кой е Исус и на какво се основава мнението ви? Посочете фактите, които 

затвърждават във вас убеждението, че Той е Бог. 
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Урок 1: Практическо приложение 
 

● Защо е важно да установите кой в действителност е Исус за вас? 

● Поканили ли сте Исус Христос в живота си?  

● До какви промени в живота ви очаквате да доведе фактът, че сте приели Христос за 
свой Спасител и Господ? 
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Урок 2: Земният живот на Исус Христос 
 

Исус Христос е най-великата личност, живяла някога на земята. Неговият морал, 

учение и влиянието Му върху историята свидетелстват, че Той наистина е Бог. 

Въпреки двете хилядолетия развитие на образованието, технологията, 

философията, медицината и науката човечеството още не е успяло да роди личност, 

достойна за сравнение с Исус. 

Неговата божествена и човешка природа са ненадминати. Той трябваше да 

се роди, умре и възкръсне, за да могат хората да получат спасение. Като се възнася 

на небето, Той завършва мисията Си и предоставя на човечеството възможност за 

възстановяване на първоначалното му състояние. 

  Цел: да се докаже, че земният живот на Христос потвърждава Неговата 

Божественост. Прочетете Йоан 17. Научете наизуст: Йоан 1:12 
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Как Исус Христос идва на света  

1. Според думите Му в Йоан 17:5 къде е бил Исус Христос, 

преди да дойде на света? 

 

 

2. Прочетете Матей 1:18-23. Със свои думи обобщете 

обстоятелствата около раждането на Исус.  

 
  

3. Новият завет не казва почти нищо за следващите 30 

години от живота на Исус. Изглежда за авторите на 

Евангелията е било по-важно да опишат характера и 

служението на Исус, отколкото да ни оставят 

хронологическа биография. 

 

Характерът на Исус 

1. Опишете характера на Исус според следните стихове: 

Марк 1:40-42 

 

Лука 23:33, 34 

 

Йоан 2:13-17 

 

Йоан 13:1-17 

 

Римляни 5:8-10 

 

2. По какво отношението на Исус се различава от отношението на съвременниците 

Му към: 

Възрастните хора (Матей 14:15-21) 

Децата (Марк 10:13-16) 

Тези, които обиждат (Лука 9:51-56) 
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3. Защо тези хора обикват Христос? 

Вдовицата от Наин (Лука 7:11-15) 

 

Грешницата (Лука 7:36-50) 

 

Мария и Марта (Йоан 11:30-44) 

 

4. През целия си живот Исус проявява неотстъпна милост,  удивителна мъдрост и 

изумително разбиране и знание. Той върши всичко по Божията воля. 

Тълпите винаги срещат съчувствие у Него, Той проявява кротост и смирение към 

враговете Си. Отнася се с уважение към бедните и с любов и нежност към децата. 

Характерът Му е чист, всеотдаен и безгрешен. 

Исус доказва божествения Си характер и чрез Своята безмерна любов – безусловна 

любов, единствена в историята. Той доброволно предава Себе Си в жертва заради греха и 

злото и предлага даром вечен живот на всеки, който Го приеме. Само Бог в плът би могъл 

да въплъти всички тези черти. 

Прочетете Евреи 4:15. Защо Исус може така добре да разбира как се чувстваме? 

Според Лука 2:42-47 кога за пръв път Исус проявява дълбочината на Своето 

познание и посвещаване? 

 

Каква е най-често срещаната реакция спрямо думите на Исус? 

 

5. Прочетете Матей 7:28-29. Според вас как другояче са реагирали хората на 

учението Му освен с учудване? 

Представете си, че живеете в дните на Исус – слушате Го как поучава и наблюдавате 

поведението Му. Каква би била вашата реакция? 

 

6. Какво е отношението ви към Исус? 

 

Защо? 

 

Исус Христос като учител 

1. Какво учи Христос относно новорождението? (Йоан 3:1-8) 

Защо описва спасението по този начин? 
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2. Какво учи Христос за себе си? 

Йоан 10:11 

 

Йоан 13:13, 14 

 

Йоан 15:1, 5 

 

Матей 5:17 

 

Йоан 11:25, 26 

 

Според вас кое от тези твърдения е най-важно? 

 

Защо? 

 

Кое от тези твърдения е добило най-голямо значение лично за вас? 

 

Защо? 

 

3. Какви изисквания поставя Христос към Своите последователи? 

Марк 8:38 

 

Марк 10:29, 30 

 

Матей 11:29 

 

Лука 9:23 

 

Йоан 13:34, 35 

 

Кои от тези изисквания са най-лесни за изпълнение? 

 

Според вас как Исус иска да подходите към трудните изисквания? 

 

4. За мнозина Исус е най-великият учител в историята. Никой друг не е цитиран 

толкова често, нито е вдъхновил толкова много книги и статии. Неговите 

учения предоставят ясен и дълбок поглед към най-глъбинните въпроси на 

живота. Хората се стичат отвсякъде, за да Го слушат. Учениците оставят всичко, 

за да Го следват. 

Какъв учител може да подбуди подобна преданост? (виж Йоан 6:66-69 за помощ при 

формулиране на отговора си.) 
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Прочетете следните стихове и посочете какво в личността на Исус Го прави превъзходен 

учител: 

Марк 6:34 

 

Лука 21:29-38 

 

Лука 4:14-30 

 

Йоан 3:1-8, 51; 19:38-42 

 

5. Внимателно прочетете Матей 7:7-12 – част от проповедта на планината. Как 

Исус използва следните методи на преподаване, за да подчертае основното в 

уроците Си: 

Повторение на мисълта. 

 

Практическо приложение. 

 

Ясно обобщение. 

 

6. Кое е още по-важно от ефективните преподавателски методи на Христос (Матей 

7:29)? 

Откъде Той получава тази власт (Йоан 12:49, 50)? 

 

Обобщете как земният живот на Исус потвърждава Неговата божественост. 
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Урок 2: Практическо приложение 
 

1. Посочете поне три причини, поради които можете да се доверите на ученията на 

Исус: 

 

 

2. Посочете три промени, до които тези учения могат да доведат в живота ви: 

 

 

3. Обмислете как да въведете тези промени в живота си.  
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Урок 3: Смъртта на Исус Христос 
 

Кога за последен път сте говорили за смъртта? 

 Обикновено хората не обичат да говорят за смъртта, нали? Но Библията казва 

някои много важни неща за нея. 

 Според Божието Слово смъртта е „отделяне“, а не „край на съществуването“. 

Физическата смърт е отделяне на духа (нематериалната част от нас) от тялото. Това води 

до разложение на тялото. Духовната смърт е отделяне на човека от Бога. Както 

физическата, така и духовната смърт са следствия от греха. 

 От това отделяне произтичат не само грехове като убийство, неморалност и 

кражба, но и притеснение, раздразнителност, липса на цел в живота, обезсърчение, 

желание за бягство от действителността и страх от смъртта. Тези и много други 

състояния свидетелстват, че сме откъснати от Бога – Единствения, Който може да ни даде 

силата да живеем плодоносен живот. 

 Най-важният въпрос в живота става: „Как мога да се примиря с Бога?“ Със 

собствените си сили ние не можем да построим мост над бездната между нас и Бога. Но 

Бог е осигурил начин да ни върне при Себе Си. 

 

  Цел: Да се обясни значението на Христовата смърт на кръста и важността 

на приемането Му като Спасител и Господ. 

Прочетете: Римляни 3:10-28; 5:1-21. 

Научете наизуст: Римляни 5:8 
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 

Необходимостта от смъртта на Исус Христос 

1. Внимателно прочетете Римляни 3:10-12 и 3:23 

Колко пъти авторът, Павел, използва думи като всички, никой или други подобни? 

 

Според вас защо той повтаря тези думи? 

 

Какво съдим по това за моралните и почтени хора? 

 

2. Какво е следствието от греха? (Римляни 6:23) 

 

Следствието от смъртта на Христос 

1. Внимателно прочетете 2 Коринтяни 5:21 

Според този пасаж колко добър е Христос? 

 

Но какво се случва с Него, когато умира на кръста, за да понесе наказанието за 

греховете ни? 

 

Какво следва от това за нас? 

 

2. Какво Христос учи относно Своята смърт? (Марк 8:31, 32) 

3. Какво е отношението Му към такава смърт (Евреи 12:2) 

4. Опишете какво Христовата смърт постига от гледна точка на Божията святост 

(Римляни 3:25; Йоан 4:10) 

5. Защо Той умира заради нас? (1 Петър 3:18) 

6. Как Христовата смърт се отразява на връзката ни с Него? (Колосяни 1:21, 22; 

Римляни 5:10, 11) 

 

Значението на Христовата смърт 

1. Кое е единственото нещо, което можем да направим, за да сме сигурни, че смъртта 

на Христос важи за нас и затова можем да бъдем спасени? (Деяния 16:31) 

2. Можем ли да спечелим спасението с дела? (Деяния 16:31) 

Защо не? 
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Урок 3: Практическо приложение 
 

1. Внимателно прочетете Йоан 3:18. Кои са двата типа хора, описвани тук? 

 

 

Коя е единствената причина за осъждането на човека? 

 

 

2. Според това, което казва Библията тук, вие осъден ли сте? 

 

 

 

3. Според 1 Йоан 5:11, 12 имате ли вечен живот? (Не бъркайте Първото послание на 

Йоан с Евангелието на Йоан.) 

 

 

 

4. Според същия пасаж по какво можете да съдите за това? 

 

 

5. Взели ли сте решение да приемете Христовата смърт на кръста за вас и поканили 

ли сте Го в живота си като Спасител и Господ? Ако искате да Го приемете като свой 

Спасител сега, помолете се от сърце със подобна молитва: 

Господи Исусе, аз искам да Те познавам. Благодаря Ти, че умря на 

кръста заради моите грехове. Отварям вратата на живота си и 

Те приемам за свой Спасител и Господ. Благодаря Ти, че опрощаваш 

греховете ми и ми даваш вечен живот. Направи ме такъв, какъвто 

искаш да бъда. Амин 
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Урок 4: Възкресението на Исус Христос 
 

Разпъването на Исус на кръста сломява духа на последователите Му. Обхваната от ужас 

групата се разпръсква. Враговете на Исус празнуват своята победа. Но три дена след 

разпъването става чудо: Исус възкръсва от мъртвите.  

 Няколко седмици след това Неговите доскоро боязливи последователи безстрашно 

провъзгласяват възкресението Му – факт, който променя хода на историята. 

Последователите на Исус Христос не са хора, които прокарват етичния кодекс на своя 

покоен учител, а хора, които са срещнали живия Господ. Исус Христос живее и днес и има 

огромното желание да работи в живота на тези, които Му се доверяват.  

 В увода към книгата си „Писма до младите църкви“ Ж. Б. Филипс дава образно 

описание на новия живот и непривичната дързост, проявявана от ранните християни: 

 Най-голямата разлика между съвременното християнство и онова, за което четем 

в тези писма, посланията от Новия завет, е в това, че за нас то представлява предимно 

дейност, докато за тогавашните християни то е било реален живот. Ние сме склонни да 

ограничаваме християнството до наръчник от правила или, в най-добрия случай, до 

морален или житейски кодекс. Ясно се вижда как вярата завладява изцяло живота на 

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

Христос, Който „живее“ в тях. 

Трудно можем да обясним 

преобразяването и бликащата жизнена 

сила на тези мъже с необикновена 

морална промяна, дори да можехме да 

посочим мотив за подобна промяна, а и 

тогавашният свят не е насърчавал 

особено първите християни! На практика 

сме принудени да приемем тяхното 

обяснение, според което чрез Христос незначителният им човешки живот се е свързал с 

живота на самия Бог. 

 Днес много християни говорят за „трудните времена в които живеем“, сякаш 

трябва да чакаме по-добри времена, за да може християнството да укрепне. Насърчително 

е да помним, че тази вяра укрепва и процъфтява удивително в условия, които за няколко 

седмици биха унищожили всяко по-малко жизнено начинание. 

 В тези първи християни пламти убеждението, че чрез Христос те са станали синове 

на Бога в буквалния смисъл на думата, че са пионерите на ново човечество, 

основоположници на ново царство. 

 Те продължават да ни говорят през вековете. Навярно ако вярвахме в това, 

което те вярват, бихме постигнали това, което те постигат. 

 

Цел: Да се обясни значението на 

Христовото възкресение и как то касае 

лично всеки от нас. 

Прочетете: Йоан 20 

Научете наизуст: 1 Коринтяни 15:3, 4 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Пет доказателства, че Исус действително е възкръснал 

1. Исус Христос, Божият Син, предсказва възкресението.  

Какво казва Исус на учениците Си в Лука 18:31-33? 

При положение, че Исус предсказва ясно, че ще възкръсне от мъртвите, 

какво можем да заключим за Него, ако не го изпълни? 

 

2. Възкресението на Исус е единственото разумно обяснение на празния гроб. 

Какво правят приятелите на Исус, за да са сигурни, че тялото Му няма да 

бъде откраднато (Марк 15:46) 

 

Какво правят враговете на Исус, за да са сигурни, че тялото Му няма да 

бъде откраднато (Матей 27:62-66) 

 

Но в неделя сутрин гробът е празен!   

Забележка: Ако Исус не е бил убит, а само изнемощял и ранен от 

разпъването на кръста, камъкът и 

войниците са щели да предотвратят 

бягството Му от гроба. Ако приятелите 

на Исус са се опитали да откраднат 

тялото Му, отново камъкът и войниците 

са щели да им попречат. Враговете на 

Исус никога не биха отнесли тялото от гроба, тъй като липсата му само би 

поощрила вярата в Неговото възкресение.  Само възкресението Му може 

да обясни празния гроб! 

 

3. Възкресението е единственото разумно обяснение за явяването на Исус 

Христос пред учениците Му. 

Избройте всички хора или групи, които според 1 Коринтяни 15:4-8 

действително са видели възкръсналия Христос: 

Ако Христос не е възкръсвал от мъртвите, какъв извод се налага относно 

всички тези свидетели (1 Коринтяни 15:15) 

 

Какво друго би било истина, ако Христос не е възкръснал? (1 Коринтяни 

15:17) 

 

Когато Христос се появява пред учениците Си, какво прави, за да им 

докаже, че не халюцинират? (Лука 24:36-43) 

 

4. Коренната промяна в живота на последователите Му. 

Разгледайте посочените стихове и опишете разликите, настъпили в 

следните хора: 
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Петър (Лука 22:54-62; Деяния 4:1-22) 

 

Тома (Йоан 20:24-28; Деяния 1:12-14) 

 

Павел (Деяния 7:54-8:3; Деяния 16:16-40) 

 

5. Възкресението е единственото разумно обяснение за възникването на 

Христовата църква. 

Няколко седмици след възкресението на Исус Петър проповядва на 

Петдесятница и се поставя началото на Христовата църква. 

Каква е темата на проповедта му? (Деяния 2:14-36) 

Според вас как щяха да реагират слушателите на Петър на тази проповед, 

ако тялото на Исус е било все още в гроба? 

 

Как реагират те в действителност? (Деяния 2:37, 38, 41, 42) 

 

Следствията от възкресението 

1. Какво говори възкресението за:  

Исус Христос (Римляни 1:4) 

 

Силата, която Бог може да упражнява в живота ни сега (Ефесяни 1:19, 20) 

 

Какво ще се случи с телата ни (Филипяни 3:21) 

 

2. Ако Христос не е възкръснал от мъртвите, как това би се отразило на живота ви? 

(1 Коринтяни 15:12-26) 

3. Ако вярваме на възкресението, защо е логично да вярваме и на всички чудеса, 

които Исус извършва? 

Видимото завръщане на Христос 

1. Опишете как Христос ще се върне на земята (Матей 24:30; Деяния 1:11) 

2. Сравнете това с първото идване на Христос на земята. 

3. Какво ще стане с християните, когато Христос дойде за тях? (1 Коринтяни 15:51, 52; 

Филипяни 3:20, 21) 

4. В какво състояние ще бъде земята, когато Христос се върне? (Матей 24:6-8) 

5. Какво ще стане с хората, които не са християни, когато Той се върне? (2 Солунци 

1:7-9) 

6. Каква е настоящата ни надежда? (1 Йоан 2:2, 3) 

  



44 
 

Урок 4: Практическо приложение 
 

В Евреи 13:8 се казва, че Исус е същият и днес и че Той може да промени живота ни. 

 

1. Какъв би бил животът ни, ако Христос не бе възкръснал от мъртвите? 

 

 

 

2. Според вас как дните ви отразяват Неговия „възкресенски живот?“ 

 

 

3. Какво може да се промени в живота ви, ако позволите Исус да го преобрази? 
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Урок 5: Исус Христос живее в християнина 
 

 Член ли сте на църква? Посветен и активен ли сте в църквата си? Имате ли близко 

общение с Исус Христос? 

 Във втора и трета глава на Откровение се подчертава фактът, че членуването в 

църква не е никаква гаранция за правилни взаимоотношения с Исус Христос. Обърнете 

внимание, че думите в Откровение 3:20 са отправени към отделния човек, а не към група 

хора като цяло: „Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям 

с него, и той – с Мен.“ 

 Когато поканим Исус Христос да влезе в сърцето и животаа ни и да стане наш 

Спасител и Господ, като изповядаме греховете си и нуждата си от прошка, Той отговаря 

на молитвата ни. Влиза в сърцето и живота ни. Защо? 

 Една от причините е да ни даде сила. Християнският живот е повече от труден – той 

е непосилен за човек. Само Исус Христос може да го живее чрез нас, като обитава в нас. Той 

иска да мисли с ума ни, да Се изразява с чувствата ни и да говори с гласа ни, макар да не 

го осъзнаваме. 

  Но когато плътските християни преценяват живота си, те често откриват, че са 

погълнати от множество дейности – учене, финанси, обществен живот, семейство, работа, 

пътуване, но не виждат истинска цел или смисъл. Причината е тази, че те сами ръководят 

тези области от живота си, вместо да позволят на Исус Христос да ги ръководи. 

 В живота на всеки от нас има един трон (виж диаграмата). Преди Исус да влезе в 

живота ни, нашето собствено Аз, егото ни, е на трона. Но когато Исус влезе в живота ни, 

Той иска да получи полагаемото Му се ръководно място на трона. Ние трябва да го 

отстъпим и да Му предадем властта над живота си. Както можете да видите от диаграмата, 

когато започне да управлява живота ни, Христос става Господ над всяка дейност и това 

води до цел и хармония. 

 Затова християнинът не е човек, който се опитва да подражава на Христос; по-скоро 

Христос дава живота Си на човека и живее чрез него. Християнският живот не се състои в 

това, което ние правим за Него, а в това, което Той прави за нас и чрез нас. Ръководеният 

от Христос живот винаги дава плод на Духа, изброен в Галатяни 5:22, 23. 

 

 

 

  



46 
 

Урок 5: Изучаване на Библията 
 

Необходимостта Исус Христос да живее в християнина 

1. Какво Исус не желае да повери на хората? (Йоан 2:24, 25) 

Защо? 

2. Какво има в сърцето ни? (Марк 7:21-23) 

3. Каква оценка дава апостол Павел, един от най-великите християни в света, на 

човешката си природа? (Римляни 7:18) 

4. Какво е състоянието ни, когато сме отделени от Исус Христос? (Йоан 15:4, 5) 

 

Фактът, че Исус Христос живее в християнина 

1. Напишете Откровение 3:20 със свои думи: 

 

Забележка: В оригинала думата „вечерям“ създава представа за общение. 

2. Каква гаранция дава Исус Христос в този стих и можем ли да Му вярваме? 

3. Откъде знаем, че Исус Христос е влязъл в живота ни? 

4. Откъде знаем, че Исус Христос няма да ни изостави никога дори когато 

съгрешаваме? (Евреи 13:5) 

5. Как можем да възстановим общението си с Него, ако грешим? (1 Йоан 1:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Спасение и общение са две различни неща. Спасение означава да 

получим прошка за греховете си и вечен живот. Общение са всекидневните ни 

взаимоотношения с Христос. Грехът често прекъсва общението ни така, както 

непослушанието от страна на детето, прекъсва общението му с баща му. То обаче 

не губи синовната си връзка със своя баща така, както и ние не губим връзката си с 

Бога. Той остава наш небесен Баща (Виж Йоан 10:27-29.) 

Исус Христос у дома в християнина 

Щом Исус Христос живее в нас, какво може да направи Той за нас, когато сме изправени 

пред следните проблеми? 

1. Усещане за пустота в живота (Йоан 6:35) 
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2. Безпокойство (Йоан 14:27) 

3. Нерадостни чувства (Йоан 15:11) 

4. Безсилие (Филипяни 4:13) 

 

Урок 5: Практическо приложение 
 

● Какво трябва да направим, за да може Исус Христос да живее Своя победоносен 

живот чрез нас? (Римляни 6:13; 12:1, 2) 

 

 

● Прочетете Йоан 3:16 и размишлявайте върху текста. Въз основа на този стих защо 

трябва да позволим на Бога да управлява живота ни? 

 

 

● Още сега предайте ръководството над живота си на Бога. Не се колебайте да Му 

предадете всички области – семейство, работа, финанси, дори здравето си. 

Помолете се с тази обикновена молитва: 

Скъпи Татко, аз се нуждая от Теб. Признавам, че сам направлявал 

живота си и така съгрешавам спрямо Теб. Благодаря Ти, че си 

простил греховете ми чрез Христовата смърт на кръста заради 

мен. Сега каня Христос отново да заеме Своето място на трона на 

моя живот. Изпълни ме със Святия Дух, както си ми заповядал да 

бъда изпълван в Ефесяни 5:18 и както си обещал в Словото Си, че 

ще направиш, ако Те помоля с вяра. Сега Ти благодаря, че 

направляваш живота ми и че ме изпълваш със Святия Дух. Амин. 
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Урок 6: Църквата на Исус Христос 
 

 Коя е най-силната организация на земята? Това е църквата. Съставлявана от всички 

хора, приели Исус Христос в своя живот, тя се нарича също Христово тяло или Христова 

невяста. Тя е организацията, за която Той дава живота Си (Ефесяни 5:25). 

 Библията описва църквата в два аспекта: 

1. Всемирна църква, която включва всички истински християни. 

2. Местна църква, която представлява отделна група християни, които се събират за 

поклонение, наставляване и взаимно насърчение. 

 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Всемирната Църква 

1. Павел често сравнява църквата с тяло. Кой е главата на това 

тяло? (Ефесяни 5:23) 

 

 

Кои са членовете? (1 Коринтяни 12:27)  

 

2. Как Христос гледа на църквата? (1 Коринтяни 12:12, 13) 

3. Като части на Неговото тяло как трябва да гледаме един на 

друг? (1 Коринтяни 12:25, 26) 

Посочете няколко конкретни начина, по които можем да изразим това отношение. 

 

4. Внимателно прочетете Деяния 1:6-11. Според стих 8 коя трябва да е най-голямата 

грижа на църквата? 

Според Библията къде е отишъл Исус? (стих 9) 

Със свои думи опишете как Исус ще се върне за Своята църква. (стих 11) 

Кой знае кога ще се случи това? (стих 7) (виж също Марк 13:32, 33) 

 

Цел: да се обясни значението на църквата в живота на християнина.  

Прочетете: Евреи 10:19-25; 1 Коринтяни 12:12-31 

Научете наизуст: Евреи 10:25 
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 Макар че Исус присъства духовно в сърцата ни, Той също е и с Бог-Отец на небето. 

Той ще се върне, за да съди света и да управлява народите (Матей 25:31, 32). 

Междувременно църквата трябва да свидетелства за Него на земята и да помогне на 

колкото може повече хора да установят лична връзка с Исус. 

5. Като имате предвид това, каква трябва да бъде една от основните ви цели, докато 

сте на земята? 

 

Местната църква 

1. Какво християните не трябва да правят? (Евреи 10:25) 

Забележка:  „Да се събираме заедно“ се отнася за редовните срещи на местната църква. 

2. Ние се спасяваме чрез вяра. Но църквата има две простички, но значими наредби, 

които трябва да спазваме: кръщението и Господната вечеря. 

Според Матей 28:18, 19 защо трябва да се кръстим? 

 

Каква е целта на Господната вечеря? (1 Коринтяни 11:23-26)  

 

3. Със свои думи дайте кратко описание на всяка от следните местни църкви: 

Църквата в Ерусалим (Деяния 4:32, 33) 

 

Църквата в Солун (1 Солунци 1:6-10) 

 

Църквата в Лаодикия (Откровение 3:14-17) 

 

Също както някои новозаветни църкви са били силни, а други – слаби, така е и днес. 

Не всички църкви са жизнени и дори в рамките на една деноминация съществуват 

големи различия. За да стимулирате своя християнски растеж, трябва да 

посещавате църква, която величае Христос, поучава Библията, обяснява ясно какво 

означава да си християнин и как може да станеш такъв и осигурява любящо 

общение. 

 

4. Какво може да се случи с духовното ви израстване, ако: 

Не посещавате църквата редовно? 

 

Не посещавате добра църква? 
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Урок 6: Практическо приложение 
 

1. Посочете поне три причини защо за нас е важно да сме част от местната 

църква: 

 

 

2. Ако не сте активен член на местна църква, още сега обмислете присъединяването си 

към такава. 

● Помолете свои приятели-християни да ви препоръчат жизнени църкви. Запишете 

имената на църквите тук: 

 

● Молете се за църквите от списъка. 

● Помолете Бог да ви помогне да изберете най-добрата за вас. 

● Посетете всички църкви и в молитва изберете някоя от тях. 

● Търсете начини да служите на Бога в своята църква. 
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Урок 7: Преговор 
 

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

необходимо, прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Посочете как стиховете, които научихте наизуст, ви помагаха през седмиците, 

докато изучавахте този материал. 

2. Според вас кое е най-важното, което отличава Исус Христос от останалите хора? 

Какво означава това за вас? 

 

 

 

 

Какво отношение има то към живота ви? 

3. Кой е Исус Христос за вас? 

Какво ви е дал? 

4. Според вас защо враговете на Исус не искат да повярват на твърдението Му кой е 

Той? 

Защо приятелите на Исус, които Го виждат да умира, вярват на възкресението? 

 

Урок 7: Практическо приложение  
 

● Какво означава за вас сега фактът, че Исус живее във вас? 

● Как сегашната ви връзка с Христос ви помага да задълбочавате общението си със 

своята местна църква? 

● Как можете да подобрите взаимоотношенията си с други християни? 

● Как общението ви в църквата подпомага взаимоотношенията ви с Христос? 

● Отбележете начини, по които можете да направите взаимоотношенията си още по-

жизнени. 

  

Прочете отново: Йоан 1:1-34; Римляни 3:10-28; 

Римляни 5:1-21; Йоан 20. 

Преговорете: научените наизуст стихове. 
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Десет основни стъпки към християнска зрялост 
 

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

вяра.

ВЪВЕДЕНИЕ: Уникалността на Исус 

Представя личността, земния живот, 
смъртта и възкресението на Исус Христос и 
служението Му в живота на вярващите. Обяснява 
Неговата сила да ни превърне в победоносни и 
плодоносни християни. 

СТЪПКА 1: Християнски живот 

 Показва как да изпитаме преживяното от 
милиони християни по света – радостта от 
пълноценния, изобилен, целенасочен и 
плодоносен живот в Христос. 

СТЪПКА 2: Християнинът и изобилният живот 

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

СТЪПКА 3: Християнинът и Святият Дух 

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

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 

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

СТЪПКА 5: Християнинът и Библията 

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

СТЪПКА 6: Християнинът и покорството 

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

СТЪПКА 7: Християнинът и свидетелството 

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

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 

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

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария Завет 

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

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия Завет 

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

Ръководство за водещи 

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

Наръчник по християнска зрялост 

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



 

За автора 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст Интернешънъл.  

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

Крусейд включва над 113000 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 връху международния проект „Нов живот 2000“. Целта му е до 2000 

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

Великото поръчение. 
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