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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 ми 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. 

  



3 

 

От автора 
 

Хората смятат, че съм оптимист. Веднъж един приятел ми каза: „Бил, ти си 

невероятен. Нима нищо не може да разклати спокойствието ти?“ Е, като всички хора, и 

аз се сблъсквам с изкушения и разочарования. Но един от най-ценните уроци, които съм 

научил през годините, е да благодаря на своя Господ за всичко – както за изпитанията, 

така и за победите. 

Срещам не по-малко изпитания от всеки друг. Наистина плътта ми се обезсърчава 

– понякога дори се разстройва, когато съм притиснат от неприятности. Грешното ми 

естество все още ми създава главоболия. Ако Христос не направляваше живота ми, 

възгледите ми, възгледите и поведението ми далеч нямаше да са така бодри. Но аз раста 

в Господа и Му позволявам да ме води чрез Духа Си. Така животът ми все повече отразява 

Неговата свръхестествена радост и мир. 

Открил съм, че колкото повече възхвалявам своя небесен Отец, колкото повече 

живея размишлявам над Словото Му, колкото повече живея в силата на Светия Дух и 

колкото повече разговарям с другите за Исус, толкова по-малко вижданията и действията 

ми се влияят от естествения ми характер. Когато живият Христос направлява живота ми, 

на мен не ми се налага да се мъча да бъда радостен и спокоен, Божият Дух щедро ме 

изпълва с оптимизъм и затова обикновено спонтанната ми реакция към неприятностите 

с искрена радост и мир. 

Исус казва: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10). Днес 

много християни вярват, че след като приемат Христос като Спасител и Господ, 

окончателното им спасение зависи от спазването на дълъг списък от „трябва“ и „не 

може“. В резултат на това животът им е изпълнен с горчиво самодоволство, което се 

проявява под формата на осъдително, критикарско, пораженско настроение. Ключът към 

победата не е в съблюдаването на дълъг списък с правила и предписания, а в 

поддържането на близки и жизнени взаимоотношения с нашия Господ Исус Христос. 

Исус е видимият образ на невидимия Бог (Колосяни 1:15). В Него „обитава телесно 

всичката пълнота на Божеството“ (Колосяни 2:9). Бог е дал на Исус „цялата власт на 

небето и земята“ (Матей 28:18) и ние имаме „пълнота в Него“ (Колосяни 2:10). Когато 

нашият слаб, преходен живот се свърже с Неговия свръхестествен живот, той добива 

съвършено нов облик. Старите поражения, разочарования и безплодие отстъпват място 

на Неговите победи, радости и мир. Ключът към изобилният живот е да бъдем изпълвани 

с Неговия Дух и всеки ден да живеем под знака на близостта си с Господа, като черпим от 

свръхестествената Му сила. 
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Моята молитва е това изучаване да ви донесе благословение, да обогати живота ви 

по свръхестествен начин и да ви помогне да изпитате всичко, което Бог е приготвил за 

вас – един истински изобилен и неповторим живот. 

Каква е целта на това изучаване 

Добре си спомням нощта през 1944 година, когато – сам в къщи – коленичих 

и предадох волята си на Христос. Въпреки че не почувствах нищо особено, както се 

случва с някои хора, Христос влезе в живота ми – верен на обещанието Си 

(Откровение 3:20). 

 Постепенно, сякаш наблюдавах разтварящия се цвят на прекрасна роза, аз 

започнах да осъзнавам красотата и благоуханието на Неговото присъствие в живота си. 

Макар като невярващ да смятах, че съм напълно щастлив и доволен от 

предизвикателствата на живота, Исус ми даде качествен нов живот – изобилен живот, 

изявяващ се по начини, твърде многобройни да се изброят. 

 Това практическо изучаване е специално подготвено с цел да ви помогне да 

заживеете изобилно. 

 Стъпка 2: „Християнинът и изобилният живот“ описва 

християнския начин на живот – какво представлява той и как 

изглежда на практика. В изучаването се разглеждат проблемите 

на изкушенията, греха и духовната битка. Принципите, които ще 

изучавате, ще ви помогнат да оцените своето общение с Господа. 

Те ще ви насочат да оцените своето общение с Господа. Те ще ви 

насочат към християнската победа и изобилният живот. 

 Това изучаване ще ви помогне по два начина: 

 Първо, ще разберете изобилния живот по-добре. 

 Много християни търпят поражения и разочарования само защото не знаят какво 

казва Библията за победата, която имаме чрез Христос, като живеем с вяра и покорство. 

 Псалмистът казва: „Изясняването на Твоето слово просвещава“ (Псалм 119:130), а 

Исус учи, че „ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“ (Йоан 8:32). 

 Уверявам ви, че ако прилагате изпитаните истини, представени в това изучаване, 

ще откриете динамичния нов живот, който само Христос дава. Така ще станете по-

победоносен и лъчезарен свидетел за нашия Господ. 

Второ, Божията сила ще промени живота ви. 

В Евреи 4:12 се казва: 

С помощта на 

Словото Си Бог е 

променял хиляди 

мъже и жени и ги е 

използвал, за да 

променят историята. 
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Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки двуостър меч, 

като пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и е съдия 

на помислите и намеренията на сърцето. 

 С помощта на Словото Си Бог е променял хиляди мъже и жени, сред които и Мартин 

Лутер, К. С. Луис, Били Греъм и много други, и ги е използвал, за да променят историята. 

Изучавайки тази „Стъпка“, вие несъмнено ще забележите настъпващите във вас промени 

и задълбочаващото се осъзнаване на Божията сила в живота ви. 

 

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 „Стъпка 1“, да продължите с изучаването на 

останалите „Стъпки“ от поредицата. Изучавайте уроците старателно и преговаряйте 

всяка „Стъпка“ периодично, за да удвоите разглежданите принципи. 

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

основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще 

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

ще се сблъскате като новоповярвал. 

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

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

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

Библията. 

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. 13 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителната статия „За да бъде животът 

изобилен?“. Тя ще ви даде ясна представа как се живее изобилният живот. Прочетете я 

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

 Тази „Стъпка“ съдържа седем 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 Словото Му. В Притчи 7:1-3 ни се 

напомня следното: 

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

Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, като зеницата 

на очите си. Вържи ги за пръстите си, начертай ги на плочата 

на сърцето си. 

 Като размишлявате върху научените стихове, и чрез вяра 

изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, 

победата и силата, които Божието Слово внася в живота на 

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

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

систематични подходи за наизустяване на Божието Слово. 

 

Изучаване на уроците 

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

които лежат на повърхността. За да вникнем в Словото, е необходимо да го изучаваме. 

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

химикалка. 

 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, размишлявайте върху Словото с молитва. 

Най-важната цел при 

изучаването на уроците е 

не придобиването на 

знания, а близкото и 

сърдечно общуване с Бог. 
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 Не забравяйте, че смисълът и най-важната цел на тихото време или изучаване 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. 

⋆ 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 размишлявате върху въпросите. Давайте възможно най-изчерпателни 

отговори. 

⋆ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на въпросите 

и започнете да ги прилагате в живота си. 

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

приложението. Трябва ли да ги промените? Или да ги допълните? 

⋆ Преговорете научените стихове. 

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

трябва да направите? 

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

растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

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

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

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

помолете Бога за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци дотогава, докато 

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

 Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна система от 

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

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

Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос близки 
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и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен живот (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 Бога да ви говори и позволете на 

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

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

присъствие (Йоан 14:21). 
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За да бъде животът изобилен 
 

Знаете ли, че по приблизителни оценки 400 000 младежи ще направят опит за 

самоубийство до края на тази година и близо 15 000 от тях вероятно ще успеят? 

Каква ужасна трагедия представлява фактът, че толкова млади хора вече не 

виждат смисъл да живеят! 

Несъмнено наркотиците и отчаянието, с което са пропити много от днешните 

песни, книги и филми, допълнително подклаждат емоционалния климат, който подтиква 

към самоунищожение. 

Какво кара толкова млади хора да се откажат от живота? Когато съставящите 

книгата „Кой кой е в гимназията?“ юноши били запитани от какво се страхуват най-много, 

80% от тях отговорили: „От провала“.  

Тази потресаваща статистика ми напомня един стих от Божието Слово: 

В любовта няма страх, а съвършената любов изпъжда страха; защото в 

страха има наказание; а който се страхува, не е станал съвършен 

в любовта. (1 Йоан 4:18) 

Нека ви запитам нещо: „Живеете ли радостно и изобилно за 

Господ Исус или животът ви е изпълнен с безпокойство и страх?“ 

Позволете ми да споделя с вас три принципа, които ще ви 

помогнат да живеете изобилно и да бъдете плодоносен свидетел за нашия Господ. 

 

Изграждайте трайни взаимоотношения 

Първият принцип е да градим дълбоки и трайни взаимоотношения с нашия Господ. 

 Когато на Валерия й се наложило да се подложи на няколкомесечно лечение с 

химиотерапия и облъчване, Бренда поела пазаруването и почистването на къщата. 

Отначало Валерия се чувствала неловко, когато най-добрата й приятелка търкала пода и 

чистела банята. Но колкото повече губела сили и след поредицата операции, на които 

трябвало да се подложи, безкористните и нежни грижи на Бренда й се стрували все по-

прекрасни. 

 Месеци по-късно, когато Валерия се възстановила и медицинските тестове 

показали, че няма вече рак, тя решила да отпразнува оздравяването си именно с Бренда. 

Завела я на вечеря в луксозен ресторант. Смели се и се веселили. Но преди да си тръгнат, 

Валерия подала  на Бренда малък дневник със записки. 

А Бога „животът е 

безкрайна надежда“,  
а без Бога „животът 

е безнадежден край“. 
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 „По време на лечението – казала тя – записвах колко много означаваха за мен 

твоята помощ и насърчение. Моля те, чети бележките всеки път, когато се почувстваш 

обезсърчена.“ 

 Бренда прелистила дневника. На последната страница с големи букви пишело: 

„Благодаря ти за твоя Христов дух. Обичам те. Валерия.“ 

 Дълбоките и трайни приятелства придават на живота ни пълнотата, значимост и 

смисъл. Всички ние сме се научили да отделяме време и енергия на поддържането и 

укрепяването на тези взаимоотношения. Но какво може да бъде по-ценно от 

изграждането на близки и сърдечни взаимоотношения с нашия Господ Исус Христос? 

 Всеки, който изучава Божието свято Слово, може да добие интелектуални 

познания за Бога. Но човек трябва да приеме Исус Христос като личен Спасител и Господ, 

за да може да Го познава отблизо. 

 Във 2 Петър 1:2 четем: „Благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога и на 

Исуса, нашия Господ.“ Когато приемем Господ Исус като личен Спасител, ние приемаме 

Неговата благодат. Тази благодат или незаслужена милост е винаги съпровождана от мир 

– дълбоко, вътрешно спокойствие, което ни уверява в присъствието и силата Му в живота 

ни. 

 Когато приемем Христос, ние биваме очистени от всеки грях и Господ Исус ни 

представя пред Своя Отец чисти и свети, без петно или недостатък. Чистотата, която Той 

ни дарява, и любовта ни към Него ни подтикват да пазим заповедите Му и в резултат на 

това ние се радваме на плодоносен живот. 

 „Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата – 

казва нашия Господ, - така и вие не можете, ако не стоите в Мен“ (Йоан 15:4). Когато 

изцяло предадем контрола над живота си на Бога, Неговият Свети Дух потича изобилно 

през нас. Радостта започва да прелива в нас и Божията любов ни принуждава да живеем, 

като споделяме с другите за Неговата любов и прошка. 

 

Поставете Бога в центъра 

Вторият принцип е да поставим Бога в центъра на своите надежди и планове. 

 Някой бе казал, че с Бога „животът е безкрайна надежда“, а без Бога „животът е 

безнадежден край“. 

 Бог е творецът на живота – както на физическия, така и на духовния. Само Той 

може чрез кръвта на Своя Син Исус Христос да заличи вината от нашето минало. Само Той 

може чрез силата на Светия Дух да ни укрепи да се справяме с житейските си проблеми. 
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Само Той може чрез увереността от Неговото свято Слово да ни даде вяра да посрещнем 

бъдещето смело. 

Давайте  плодове 

Третият принцип е да даваме плодове. 

 Харесват ми думите на апостол Павел, записани в 1 Коринтяни 15:10: „С Божията 

благодат съм, каквото съм.“ Ключ към даването на плод е добрият ни образ за самите 

нас, изграден въз основа на Божията любов и милост. Той ни позволява да споделяме 

благата вест за Христос по-ефективно и да бъдем плодоносни участници в процеса на 

духовно умножаване за нашия Господ. 

Даването на плод включва и любовта към другите. Нашият Господ свежда целия живот 

до две големи заповеди: 

Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. 

       и 

Да възлюбиш ближния си както себе си. 

Казват, че ако не обичаш Бога, загиваш духовно, ако не приемеш себе си, загиваш 

емоционално, а ако не обичаш другите, загиваш социално. Изключително важно е тези, с 

които споделяме благата вест за Господ Исус, да разберат, че ги обичаме и приемаме; в 

противен случай не биха приели нашето свидетелство, нито биха осъзнали голямата 

Божия любов към тях. 

 

Смисъл в живота 

Християнският живот е победоносен, радостен, изпълнен с мир и целенасочен. Исус 

казва: „Крадецът влиза само за да открадне, да убие и да погуби. Аз дойдох, за да имат 

животи  да го имат изобилно“ (Йоан 10:10). 

 Много хора, които твърдят, че са християни, живеят в поражение и обезсърчени, 

но това не е животът, за който говори Новият завет. Представете си апостолите Павел и 

Сила в затвора във Филипи – бити и хвърлени във вътрешната тъмница, а краката им са 

оковани. Въпреки това те се молят и възхваляват Бога с песни. Те не се надяват на себе 

си. Уповават се на истинния жив Бог, на Когото се покланят, служат и обичат. 

 Представете си също учениците и хилядите други християни от първи век как пеят 

и хвалят Бог, докато биват изгаряни на клада, разпъвани на кръст или разкъсвани от 

лъвовете. Те посрещат ужасното лице на смъртта с дързост и радост, понеже общението 

им с Христос е жизнено и сърдечно. Мнозина виждат как приятели и роднини, за които са 
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се молили, приемат Христос като свой Господ и Спасител. Други превъзмогват пагубни 

навици и възгледи и добиват радост и увереност в живота. 

Както в миналото, така и днес има стотици милиони християни, които са 

посветили живота си на Христос и са получили обещания от Него изобилен живот. 

Може да не се  налага да умрете за Христос, но готови ли сте да живеете за Него? 

Андрю Мъри, автор на много християнски книги, пише: 

 Лошото състояние на духовния живот на християните се дължи на факта, че те не 

осъзнават, че целта и същността на спасението е да въведе душата в ежедневно общение 

с небесния Отец още тук на земята. Веднъж приел тази истина, вярващият ще разбере от 

колко съществено значение за духовния живот на християнина е той всеки ден да отделя 

време за изучаване на Божието Слово и в молитва да чака Бог да разкрие Своето 

присъствие и любов.  

 При обръщането си към Христос не е достатъчно само да приемем прошката за 

греховете си, нито дори да предадем живота си в ръцете на Бога. Това е само началото. 

Новоповярвалият трябва да разбере, че той няма сила сам да ръководи духовния си 

живот. Не, той трябва всеки ден да получава нова благодат от небето чрез общението си 

с Господ Исус. 

 Това не може да се постигне с набързо изречена молитва, нито с повърхностно 

прочитане на няколко стиха от Божието Слово. Той трябва да отделя време, когато 

смирено и съзнателно да влиза в Божието присъствие, да осъзнава собствената си 

слабост и нужда и да чака Бог чрез Светия Си Дух да обновява небесната светлина и живот 

в сърцето му. Едва тогава може да очаква Христовата сила да го подкрепя през целия ден, 

с всичките му изкушения. 

 Много от Божиите деца копнеят за по-добър живот, но не осъзнават 

необходимостта да позволят на Бога да обновява и освещава живота им чрез Светия Дух, 

като ден след ден общуват с Него във вътрешната си стаичка. 

 Размислете над следното твърдение: „Моят духовен живот е лишен от сила, 

понеже ми липсва ежедневно общение с Бога.“ 

 Насърчавам ви всеки ден от днес нататък да влизате с радост в присъствието на 

нашия Господ. Намерете тихо място, където можете да оставате сами и да общувате с 

Бога, като четете и размишлявате над Неговото свято и вдъхновено Слово. Откривайте 

какво казва Словото за вашия живот. Заживейте изобилния живот, за който сте 

създадени. След това поемете инициативата да споделяте благата вест за Господ Исус 

Христос и за благословенията, които Той предлага, със своите близки, съседи и приятели. 
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Урок 1: Какво е християнският живот 
 

Християнският живот започва, когато чрез вяра приемем Господ Исус Христос – 

дара на Божията любов и прошка. Той се изразява в тристранно посвещаване на една 

личност – личността на Господ Исус Христос. Това означава да Му посветим своя 

интелект, чувства и воля. 

Християнският живот представлява близко и сърдечно взаимоотношение между нас и 

Христос. Този живот започва чрез вяра (Ефесяни 2:8,9) и може да бъде живян единствено 

чрез вяра. Вярата е синоним на доверие. Ние поверяваме живота си на Христос, защото 

Той е доказал, че заслужава доверието ни чрез Своя живот, смърт, възкресение и 

непреходно присъствие – чрез Своята безусловна любов.  

 Когато живеем, като съзнателно се уповаваме и 

покоряваме на Бога и Му позволяваме да променя живота ни, 

увереността ни във връзката ни с Него ще расте. Ще видим как 

Бог работи в живота ни, като ни дава сила да вършим това, 

което е свръх нашите сили. 

Цел: Да обясним новия живот в Христос и духовно израстване. 
Прочетете: Йоан 1:3 
Научете наизуст: 2 Коринтяни 5:17  
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Ново създание 

1. Според твърдението във 2 Коринтяни 5:17 какво е станало с нас?  

 

 

 

 

Посочете няколко примера за нови неща, които са навлезли в живота ви, и за стари, 

които са отпаднали. 

Нови неща, навлезли в 

живота 

Стари неща, които са 

отпаднали 

  

 

2. С какво библията сравнява това обновяване? (Йоан 3:3). 

 

Сравнете физическото и духовното раждане. Кои са приликите? 

3. Как се осъществява това новорождение? (Йоан 3:13; 1:12,13) 

 

4. Според Ефесяни 2:8,9 какво сме направили, за да заслужим този дар? 

 

 

Защо това е толкова важно от гледна точка на духовното ни благоденствие? 
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5. В Колосяни 1:13,14 се говори за две царства. Опишете естеството им, като 

направите съпоставка между тях и своя живот преди и след приемането на 

Христос? 

 

Нови взаимоотношения с Бога 

1. Как сме назовавани в 1 Петър 2:2? 

 

Какво трябва да желаем? 

 

2. Каква е новата ни връзка с Бога? (Йоан 1:12) 

 

3. Какво означава за вас да бъдете участници в божественото естество? (2 Петър 1:4) 

 

4. Откъде знаем, че сме Божии деца? (Галатяни 4:6; Римляни 8:16) 

 

Нови победи 

1. Какво ни принуждава Христовата любов? (2 Коринтяни 5:14,15) 

 

2. С какво е заменено собственото „аз“ като определящ фактор? (стих 15) 

 

3. Според Колосяни 3:1-4 в живота ни са станали две неща, които ни дават нови 

подбуди. Кои са те? 

 

1) 

 

2) 

Според стих 3 какво е станало със стария ни човек? 

 

Според стих 1 какво ни подтиква да търсим горното? 

 

Какво обещание ни е дадено? (стих 4). Как то се отразява на подбудите ни? 

 

Нови взаимоотношения с хората 

1. Кое е новото във взаимоотношенията ни с хората? (1 Йоан 3:11,14) 
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2. Как можем да покажем, че следваме Христос? (Йоан 13:35) 

 

Как правите това във всекидневието си? 

 

 

3. Прочетете 2 Коринтяни 5:18-21. Опишете служението, което ни е дадено. 

 

 

Наречени сме ……………………………… за Христос. (стих 20) Как изпълнявате своето 

призвание? 

 

4. Кое е най-голямото нещо, което можем да направим като последователи на 

Христос? (Матей 4:19) 

 

 

Посочете поне три начина, по които можете да оправите това. 

1) 

2) 

3) 

 

5.  С какво е полезна вестта, която носим на хората, с които я споделяме? (1 Йоан 1:3,3) 
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Урок 1: Практическо приложение 
 

❶ Коя е най-голямата промяна, която забелязвате в живота си, откакто сте ново 

създание в Христос Исус?  

 

❷ Какво трябва да бъде отношението ви към проблемите и разочарованията сега, 

когато вече имате връзка с Христос? (1 Петър 5:7; Римляни 8:28) 

 

❸ Как новите ви подбуди ще променят целите ви? 

 

❹ Каква е отговорността ви към другите хора сега? Как ще я изпълните? 

 

❺ Посочете две промени, които искате да видите в живота си сега, когато сте 

християни. Помолете Бога да извърши тези промени. 

 

1) 

 

2) 
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Урок 2: Оценка на духовния живот 
 

Тези два кръга изобразяват два начина на живот: живот, направляван от 

собственото „аз“, и живот направляван от Христос. 

Левият кръг представлява живота на човек, който се ръководи от собственото си 

„аз“. Този живот е напрегнат и хаотичен. 

Кръгът вдясно представлява живота на човек, който се ръководи от Исус Христос. 

Той е уравновесен и подреден, със заложби за богати и плодотворни преживявания.       

 

 
Кой кръг изобразява вашия живот? 

 

Кой кръг искате да изобразява живота ви? 

 

Размишлявайте върху всеки въпрос от този урок, както и върху отговора. Нека 

това бъде и личната оценка на вашето духовно състояние. 

 

Цел: Да се оценят взаимоотношенията с Христос. 

Прочетете: Йоан 4:6 

Научете наизуст: Галатяни 6:7   
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Видове почва 

Прочетете притчата за сеяча в Матей 13:1-23; Марк 4:3-20; Лука 8:4-15. 

1. Какво олицетворява семето? (Марк 4:14) 

 

 

2. Кои са четирите вида почва, описани в Матей 13:4-8? 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

„Облагородяване“ на почвата 

1. Какво представлява всеки вид почва? 

Съпоставете Матей 13:4 с 18,19 

 

Съпоставете стихове 5,6 с 20,21 

 

Съпоставете стих 7 с 22. 

 

Съпоставете стих 8 с 23. 

 

2. Какво трябва да стане, за да се промени крайпътната почва? (Евреи 3:15) 

 

3. Как може неплодородната, камениста почва да стане плодородна? (1 Коринтяни 

10:13 и Притчи 29:25) 

 

4. Как може хората, описани като трънливи почви, да се превърнат в дейни и 

жизнерадостни християни? (1 Петър 5:7; Матей 6:19-21) 

 

Плод от добрата почва 

1. Кога християнинът принася изобилен плод? (Марк 4:20; Лука 8:15) 
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2. Кой вид почва представляват повечето от християните, които познавате?  

 

3. Според вас кой вид почва представлява животът ви в момента? 

 
4. Кой вид почва искате да представлява животът ви? 

 

Урок 2: Практическо приложение 
 

❶ Как трябва да се промени почвата на живота ви, за да стане добра или по-

плодородна? 

 

 

 

❷ Посочете някои проблемни области, които трябва да се променят. 

 

 

❸ какво трябва да разчитате на Христос да направи? 
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Урок 3: Изобилният живот 
 

Представете си, че един ден се завръщате у дома и виждате петно върху 

новия килим. Правите всичко възможно да го изчистите, но като че ли нищо не 

помага. Тогава някой ви предлага специално средство, което със сигурност 

премахва и най-упоритите петна. Препаратът е толкова силен, че не само почиства 

петното, но и предпазва килима от повторно зацапване. 

Същото прави и Бог с нашите грехове. Христовата мъчителна смърт на 

кръста заличава завинаги нашата неправда. Никой грях не е толкова голям, нито 

някое петно – толкова тъмно, че Бог да не може да ни очисти от него, като ни 

направи снежнобели чрез скъпоценната кръв на Исус Христос. 

Христовата жертва на кръста заради нас е цялостна. Той ни спаси от 

наказанието за греха (Йоан 3:18; Ефесяни 2:8). Спасява ни от силата на греха (Юда 

24, 25; 2 Солунци 3:3). И ще бъдем спасени от присъствието на греха (1 Йоан 3:2; 1 

Коринтяни 15:51,52). 

Вие сте се доверили на Бога да ви опрости наказанието за греховете ви и да 

ви даде вечен живот. Защо сега не Му се доверите да ви дава и надмощие над греха? 

Помнете, че както сте приели Христос чрез вяра, така трябва и да ходите чрез вяра 

и да приемете изобилния живот, който Той ви е обещал. 

Цел: Да се усвоят стъпките към изобилен живот. 
Прочетете: Йоан 7:9 
Научете наизуст: Йоан 10:10  
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 
Основата на изобилния живот 

1. Какво знаем, че се е случило с нас, когато сме станали християни? (стих 6) 

 

 

2. Според стих 11 какво трябва да правим? 

 

3. Според стих 13 каква е нашата отговорност? 

 

4. Според стих 16 човек служи или на греха, или на правдата. По какво се определя на 

кого служи той? 

 

Разгледайте отново Римляни 6:6,11,13,16 и забележете градацията: 

 

● Знайте, че сте разпнати с Христос 

● Считайте себе си за мъртви за греха, а живи за Исус Христос 

● Предоставяйте себе си на Бога. 

● Покорявайте се на Бога. 

(Вижте речника  на следващата страница) 

Като използвате тези четири стъпки, посветете се да служите на Бога, а не на греха. 

5. Опишете плодовете от праведния живот, които вече сте забелязали. 

 

 

Изобилният живот на дело 

Прочетете Псалм 37:1-7, 34. 

1. Какви неправилни отношения се посочват в стих 1? 

 

2. Какво трябва да бъде отношението ни към Господа? (стих 3) 
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3. Какво трябва да правим, за да получим исканото от сърцето ни? (стих 4) 

 

4. Защо е необходимо да вземем предвид стих 5, когато планираме бъдещето си? 

 

5. Как можем да приложим напътствието от стих 7? Дайте конкретни примери. 

 

6. Какво означава стих 34 за вас? 

 

Сега разгледайте отново всеки един от горните стихове и забележете градацията: 

● Не се  раздразнявайте. 

● Уповавайте се  на Господа. 

● Веселете се в Господа. 

● Предайте пътя си  на Господа. 

● Облегнете се  на Господа. 

● Чакайте Господа. 

(вижте речника отдолу.) 

 Тайната на изобилния живот се крие в тези ключови думи: зная, считам, 

предоставям, покорявам се, не се раздразвам, уповава се, веселя се, предавам, облягам се и 

чакам.  (Подчертайте тези думи в Римляни 6 и Псалм 37 в Библията си.) 

 

Речник 

 

 зная                                  - напълно уверен съм в даден факт 

считам                             - действам според даден факт, вземам го под внимание; ръководя 

                                             се от факта, а не от чувства, а не от чувства 

предоставям                  - предавам, покорявам, съобразявам се, доверявам се 

не се раздразвам         - отказвам да се безпокоя или притеснявам 

уповавам се                   - разчитам на нещо с цяло сърце 

веселя се                         - изпитвам голямо удоволствие или радост 

предавам                        - възлагам доверие или отговорност, поверявам 

облягам се                     - вслушвам се във всичко 

чакам                               - очаквам с увереност 
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Урок 3: Практическо приложение 
 

❶ Посочете в таблицата кои от ключовите думи на изобилния живот прилагате 

сега и кои трябва да започнете да прилагате със силата на Христос. 

 

Ключови 

думи 

Прилагам 

сега (✔) 

Трябва да 

приложа (✔) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
❷ Как смятате да ги приложите? Посочете конкретни действия. 
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Урок 4: Пребъдването 
 

Алекс бе отчаян от постоянните си безуспешни опити да живее победоносен 

християнски живот. 

 „Винаги се провалям – каза той. – Знам  какво трябва да правя, но просто не успявам 

да спазя многобройните задължения, решения и посвещавания, които за кой ли пореден 

път правя пред Господа всеки ден.“ 

„Какво става с мен? Защо непрекъснато се провалям? Как да натисна това 

магическо копче, което ще промени живота ми и ще ме направи такъв, какъвто Бог иска 

да бъда, и такъв, какъвто Бог иска да бъда, и такъв, какъвто аз искам да бъда?“ 

Всички ние познаваме тази вътрешна борба, когато разчитаме на собствените си 

сили. Но победата става наша, като се научим да пребъдваме в Христос. 

Исус казва: „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“ (Йоан 15:5). 

За да стоим в Христос и Христос в нас, необходима ни е свръхестествената сила на Светия 

Дух. 

Цел: Да обясни и насърчи пребъдването в Христос 
 Прочетете: Йоан 10:12 

Научете наизуст: Йоан 15:7,16 
 

Да стоим в Христос означава да бъдем едно с Него чрез вяра. Това означава да 

живеем в съзнателна зависимост от Него, като признаваме, че Неговият живот, Неговата 

мощ, Неговата мъдрост, Неговата сила и Неговата способност, които действат чрез нас, 

ни правят способни да живеем според волята Му. Това става, като Му предаваме трона на 

живота си и като чрез вяра черпим от Неговите сили, за да живеем свръхестествен, свят и 

плодоносен живот. 

Пребъдването – ние в Христос и Той в нас – ни позволява да имаме победоносен и 

плодотворен живот. Милиони християни по света изповядват любовта си към Христос 

всяка седмица, като ходят на църква, пеят песни, изучават Библията и участват в 

молитвени събрания. При все това всичките думи на света не биха убедили никого, че вие 

и аз истински обичаме Господа, ако не Му се покоряваме, а това означава и да принасяме 

плодове за Него. Единственият начин, по който можем да покажем, че наистина 

пребъдваме в Него, е да даваме плодове, което включва както благовестване, така и свят 

живот. 
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 Пребъдването води и до трайна радост. „Това ви говорих – казва Исус, - за да бъде 

Моята радост във вас, и вашата радост да бъде пълна.“ 

 За да имаме този радостен и изобилен живот, трябва да се научим да живеем в 

Христос, като непрестанно предаваме пълния контрол над живота си в Негови ръце. 

Исус Христос пребъдва ли във вас? Изразете волята си в молитва, предавайки трона 

на живота си в Неговите ръце и подканяйки Го да ви направи способни да принасяте 

повече плод за Негова слава. 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Пребъдването  

„Пребъдването е ключът към християнския живот – чрез него 

божествените атрибути се превъплъщават в човешката душа 

и преобразяват характера и делата ни“.  

Норман Б. Харисън 

 

1. В Йоан 15:5 Исус нарича Себе  Си ……………………….,  

а християните - …………………                         

Как този стих описва връзката между Христос и нас? 

 

 

2. Защо Исус почиства всяка пръчка, която дава плод? (Йоан 15:2) 

 

Посочете някои преживявания, които бихте определили като „очистване“ в 

християнския си живот. 

(вижте Евреи 12:6; Римляни 5:3-5) 

 

Какви бяха резултатите? 

 

Какво научихте от тези ситуации? 

 

Следствия от пребъдването в Христос 

1. Прочетете Йоан 15:7-11 

Кои две необходими условия за успеха на молитвата се посочват в стих 7? 

1) 

 

2) 

 

 

2. Исус прославя Бога. Как ние можем да прославяме Бога? 

(стих 8) 
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3.  Исус ни заповяда да стоим в Неговата любов. Според вас колко голяма е тази 

любов? (стих 9) 

 

Как пребъдваме в Христовата любов? (стих 10) 

 

Как според вас обещаното в стих 11 ще се изяви в живота ви днес? 

 

 

4. За какво ни е избрал Христос? (Йоан 15:16) 

 

 

Какво се разбира под „плод“? (вижте Матей 4:19; Галатяни 5:22,23; Ефесяни 5:9; 

Филипяни 1:11) 

 

 

5. Според вас защо Исус е избрал точно този начин да илюстрира пребъдването ни в 

Него? 

 

 

6. Можете ли да направите това, което Христос очаква от вас? 

 

 

Откъде знаете това? 
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Урок 4: Практическо приложение 
 

 

❶ Опишете накратко какво е необходимо да направите, за да започнете постоянно 

да пребъдвате в Христос. 

 

 

 

 

 

 

❷ Какво ще направи Той в следствие на това? 

 

 

 

 

 

❸ Според вас как ще се отрази това върху живота ви? 
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Урок 5: Очистването 
 

 Ако Светият Дух е изпратен да ми дава сила, за да живея победоносен живот, защо 

се чувствам така немощен, като неудачник? 

 Често копнеем за духовна сила и не я получаваме, понеже имаме нечисти мотиви, 

себични желания или неизповядан грях. Бог не изпълва мръсни съдове със Своята любов 

и сила. Съдът на живота ни трябва да бъде очистен с кръвта на нашия Господ, преди да 

бъде изпълнен с Божия Дух. 

Псалмистът пише: „Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме, и познай 

мислите ми; и виж дали има в мене оскърбителен път; и води ме по вечния път“ (Псалм 

139:23, 24) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Вярвам, че тази молитва е основен елемент от вътрешния живот на християнина. С нея 

изказваме пред Бога желанието си за чистота, копнежа си Неговите пътища да станат 

наши пътища. Като Го молим да ни покаже неизповяданите ни грехове, ние поддържаме 

взаимоотношенията си с Него „на чисто“. Изповядването води до очистване. Божието 

Слово обещава: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости 

греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан 1:9). 

Цел: Да изясни колко важен е очистеният от греха животи как можем да го живеем. 
Прочетете: Йоан 13:15 
Научете наизуст: 1 Йоан 1:9 
 

Светият Дух копнее да ни изпълни със Своята любов и сила. В този урок ще научите 

как животът ви може да получи тази сила. Първата стъпка е да бъдете очистени от греха 

и изпълнени с Божия Дух. 
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Урок 5: Изучаване на Библията 
 

Живот без общение с Бога 

Разгледайте предната диаграма. 

1. Какво е характерно за човека, който няма общение с Бога? (Яков 1:8) 

Помислете за своя живот. Като какви ви определя този стих? 

 

Какво се е променило, откакто сте приели Исус Христос в живота си? 

 

2. Прочетете Исая 59:2. Какви са следствията от греха в живота ни?  

 

 

3. Смятате ли, че грехът в живота ви е влиял на общението ви с Бога? Как? 

 

Как да бъдем очистени  

1. Кое е условието за очистване и прошка? (1 Йоан 1:9) 

 

Думата „изповед“ означава,  „да кажем същото, което казва и друг – да се съгласим с 

Бога“. 

Изповедта включва три неща: 

● Съгласие, че сме съгрешили (посочете конкретно в какво). 

● Съгласие, че със смъртта Си на кръста Христос е понесъл наказанието за този 

грях. 

● Покаяние – промяна в отношението ни към този грях, което води до промяна в 

поведението. 

Когато Бог ви обърне внимание на нещо, което сте сторили, че е грях, вие трябва да го 

изповядате – да кажете същото, което Бог казва относно този конкретен грях. Не 

казвайте само: „Съгреших“, а назовете греха и се съгласете с Бога, като погледнете на 
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греха през Неговите очи. Тогава вземете решение да го изхвърлите от живота си и да 

не го повтаряте. 

 

2. Кои са двете неща в Псалм 32:5, които псалмистът прави във връзка с греха си? 

 

1) 

 

2) 

 

Прочетете Притчи 28:13. До какво води непризнаването на греха? 

 

А признаването? 

 

 

3. При какви обстоятелства се е проявил всеки един от тези резултати в живота ви? 

 

 

Живот в общение с Бога 

1. Обърнете внимание на диаграмата на стр. 43, че когато изповядаме греховете си, 

Бог възстановява общението Си с нас. Животът в общение с Отца и Сина се нарича 

още „ходене в светлината“. 

Прочетете 1 Йоан 1:7 и посочете двата обещани резултата: 

1) 

 

2) 

Дайте пример от живота си за всеки от тях. 

 

2. Когато имаме общение с Бога, в нас стават точно определени неща. Какви са те 

според Филипяни 2:13 и 4:13? 

 

Опишете как тези стихове могат да ви помогнат да надвиете изкушенията или 

слабостите, пред които сте изправени. 

 

3. Коя е тази сила вътре в нас и до какво води тя? (Римляни 8:9; Галатяни 5:22,23) 

 

Посочете няколко начина, по които качествата, изброени в Галатяни 5:22,23, се 

проявяват в живота ви? 
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4. Какво трябва да бъде отношението ни, когато сме изкушавани? (Римляни 6:11-14) 

 

Защо? (Колосяни 3:3) 

 

Посочете конкретни начини, по които можете да следвате наставленията от Римляни 6:11-1.4 
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Урок 5: Практическо приложение 
 

 

❶  Със свои думи опишете какво ще направите, когато откриете нещо, което 

прекъсва общението ви с Господа. 

 

 

 

❷ Обобщете причините, поради които е толкова важно да изповядваме греха си 

веднага, щом го осъзнаем. 

 

 

 

 

❸ Следвайте тези стъпки, за да изповядате греха си:  

1) Помолете Светия Дух да ви открие греховете в живота ви. 

 

 2) Запишете греховете на лист хартия. 

 

3) Изповядайте ги. 

 

4) Напишете 1 Йоан 1:9 направо върху греховете. 

 

5) Благодарете на Бога, че ви прощава напълно. 

 

6) Унищожете листа, като по този начин символично покажете какво е станало с 

греховете ви. 
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Урок 6: Победители в духовната битка 
 

Нека за момент си представим британски войник по време на войната за независимост 

на Америка. Редом с останалите войници той се бие срещу колониалните войски, умело 

предвождани от генерал Джордж Вашингтон. Като по чудо малката колониална армия 

печели битката срещу превъзхождащата я по численост и по въоръжение английска 

войска. Отказват да се признаят за победени и продължават съпротивата с партизански 

нападения. 

 Това е картината на християнския живот. В Колосяни 1:13,14 четем, че Бог ни е 

избавил от мрака и отчаянието на царството на сатаната. Развян е флагът на 

християнската победа. Сатаната е бил победен. Но духовната битка продължава. 

 Ако искаме да бъдем ръководени и изпълвани от Светия Дух, трябва да сме 

подготвени за духовен конфликт. 

 Убеден съм, че всеки ден многократно – у дома, в службата, в магазина, докато 

пътуваме – се сблъскваме с изкушението да отстъпим от християнските си убеждения. 

Никой от нас не е достигнал съвършенството в този живот. Мога да ви кажа, че дори след 

50 години общение с нашия Господ аз водя тази битка всеки ден. 

Цел: Да представи духовната битка и как да използваме оръжията, които 
Бог ни е дал за битката. 

 Прочетете: Йоан 16:18 
 Научете наизуст: Ефесяни 6:10-12  

 

Ефесяни 6:10-18 ни увещава да се облечем в пълното Божие всеоръжие, за да 

можем да устоим срещу хитростите на дявола. 

Има начини да се справим с „партизанските атаки“ на дявола в живота ни. Ще ви 

посоча няколко от тях: 

1. Изповядайте всички осъзнати грехове в живота си.  Грехът е следствие 

от непокорството и дава на Сатаната място в живота ни.   

 

2. Поставете Христос в центъра на своя живот и се покорявайте на 

Неговото Господство. В Римляни 12:2 апостол Павел пише: „И не бъдете 

събразни с тоя свят, а се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за 

да познаете от опит каква е Божията воля – това, което е добро, 

благоугодно и съвършено.“ 

 



37 

 

3. Знайте, че като израз на волята си и чрез вяра  можете да сте свободни 

в Христос. В Римляни 6:16 се казва: „Не знаете ли, че на когото предавате 

себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, когото се покорявате – 

било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва 

правда.“ 

 

4. Бъдете изпълвани с Духа. Изпълвани сме с Духа по същия начин, по който 

ставаме християни – чрез вяра (Ефесяни 5:18). 

 

5. Всеки ден изучавайте Божието свято, вдъхновено Слово. Молете се и 

живейте според неговите истини. 

 

6. Всеки ден упражнявайте силата на молитвата. Като Божии деца ние сме 

призовани да идваме смело пред престола Му, за да получим Неговата 

милост и да намерим благодат във време на нужда (Евреи 4:14-16). 

 

7. Живейте чрез вяра. Всичко, което получаваме от Бога от момента на 

новораждането си до смъртта си, е чрез вяра. Без вяра не е възможно да 

се угоди на Бога (Евреи 11:6). 

Христос умря, за да победи всички врагове в живота ни. Съветвам ви още днес да 

започнете да прилагате тези принципи в живота си и Той ще ви помогне да бъдете силни 

в Него. 
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Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Със свои думи опишете картината от Ефесяни 6:10-18 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ние сме на бойното поле 

1. Кои две неща ще можем да правим, като облечем цялото Божие всеоръжие? 

(стихове 10,11) 

 

1) 

 

2) 

 

Как трябва да се защитаваме от врага? (стихове 10-13) 

 

2. Кои са враговете ни? 



39 

 

Яков 4:4 

 

Галатяни 5:16,17 

 

1 Петър 5:8 

 

3. Назовете шестте оръжия, които Бог ни е дал и които очаква да носим. (Ефесяни 

6:14-17) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

4. Как можем да употребяваме меча на Божието Слово (стих 17), за да се защитаваме 

от изкушенията? (Псалм 119:9,11) 

 

5. Посочете няколко начина, по които можем да използваме меча на Божието Слово 

за нападение. (2 Тимотей 3:16,17) 

 

6. Как можем да бдим и да бъдем винаги готови? (Ефесяни 6:18; Колосяни 4:2) 

 

Чрез Христос сме повече от победители! 

1. Как трябва да отвръщаме на тези врагове? 

 

Римляни 12:2 

 

Галатяни 5:16 

 

Яков 4:7 
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2. Като съдите по отделните защитни средства и оръжия, кой според вас води 

битката в действителност? (Ефесяни 6:10) 

 

3. Защо можем винаги да очакваме Бог да е победителят? (1 Йоан 4:4) 

 

 
4. Какво въздействие има Римляни 8:31 върху начина, по който възприемате 

нещастията и изкушенията? 

 

5. Как тези принципи могат да направят живота ни по-изобилен? 

 

Урок 6: Практическо приложение 
 

 

❶ Опишете конкретна ситуация от живота си в момента, в която ви се налага да 

използвате духовно „оръжие“. 

 

 

❷ Кое оръжие (оръжия) ще използвате в нея? 

 

 

❸ Какви резултати очаквате? 
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Урок 7: Въпрос на гледна точка 
 

Преди малко синът ви е откаран в спешното отделение на болницата, тежко пострадал 

при пътна катастрофа, с опасност за живота… 

 Току-що разбирате, че малолетната ви дъщеря е бременна… 

 Наемът трябва да е платен отдавна; зъболекарят настоява да се платят всички 

сметки; телефонът е изключен, очаква ви уволнение… 

 Съпругът ви е безнадежден алкохолик. Започва да буйства, когато се напие… 

 Кризисните ситуации са част от живота ни. Не можем да избегнем трудностите. 

Исус казва: „В света имате скръб“ (Йоан 16:33). С други думи животът е борба. Но не 

кризисните моменти създават проблемите, а начинът, по който реагираме на тях. 

Тежестта на трудностите може да се смекчи от начина, по който гледаме на тях. 

 Когато двама християни преживяват една и съща трагедия, единият може да бъде 

съкрушен и отчаян, а другият да се приближи още повече до Бога. Според вас каква е 

причината за това? 

Цел: Да започнем да гледаме на живота винаги така, както го вижда Бог  
Прочетете: Йоан 19:21 
Научете наизуст: 2 Коринтяни 1:3,4.   
 

Понякога християните си мислят, че Бог ги е изоставил, когато 
са в безпаричие, в лошо здраве, незачитани или в сериозни 
затруднения. Подобно отношение води от молитва, недоверчивост, 
безпокойство и егоистичен живот. 

 По време на този урок ще научите за скритите благословения 
и как гледната ни точка предопределя дали ще виждаме живота си 
като поражение или като победа. 
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Урок 7: Изучаване на Библията 
 

Божиите хора в беда 
В Изход 14:1-4 израелтяните срещат скрито благословение. Докато четете, обърнете 
внимание на човешката гледна точка на хората и на Божията гледна точка така, както я 
виждаме в Мойсей. 
 

1. Как реагират израелтяните пред очевидната опасност? (Изход 14:10-12) 
 
 

2. Обърнете внимание как  реагира Мойсей. Според вас защо той дава такава заповед 
на хората? (Изход 14:13-14) 

 
3. Какво постигна Бог в сърцата и умовете им чрез тази случка? (Изход 14:31) 

 

 
4. Припомнете си някоя кризисна ситуация от живота си. Как реагираха хората около 

вас? 
 
Как реагирахте вие? 
 
Какво бихте поправили в реакцията си? 
 
Посочете как Бог е работил чрез трудностите в живота ви и ви е показал, че 
всъщност те са благословения. 

 
 
Възприемане на правилно отношение 

1. Избройте някои от нещата, които Библията ни обещава за моментите на 
изпитания или изкушения. (1 Коринтяни 10:13) 

 
 

2. Как може обещаното от Библията в Римляни 8:28 да бъде истина – че всичко 
съдейства за доброто на тези, които обичат Бога? 
 
Някога съмнявали ли сте се в Божието действие в живота ви? Кога? Защо? 
 

3. Според Римляни 5:3-5 какво е отношението към неприятностите, което Бог очаква 
от вас? 

 
До какво водят изпитанията? (Вижте също Яков 1:3) 
 
 
4. Каква е целта на скритите благословения според: 

2 Коринтяни 1:3,4 
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Евреи 12:5-11 
 

5. Прочетете 1 Солунци 5:18 и Евреи 13:15. 
Как Бог ни заповядва да реагираме във всички ситуации? 
 
Как можем да се радваме и да благодарим, когато ни сполети скръб или трагедия? 
 
Съпоставяме това с реакцията на израелтяните в Изход 14:1-12. 

 

Урок 7: Практическо приложение 
 

 

❶ Посочете как можете да превърнете упованието в своя неотменна реакция. 

(вижте Ефесяни 5:18; Галатяни 5:16; 1 Солунци 5:17; Римляни 10:17) 

 

 

❷ За кое изпитание в живота си трябва да се доверите на Бога още сега? 

 

 

  

❸ Според вас какви могат да бъдат скритите благословения от това изпитание? 

 

 

Как може да получите тези благословения?  
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Урок 8: Преговор 
 

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

прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Със свои думи опишете какво включва изобилният християнски живо. 

 

2. Опитайте се да си представите и опишете изобилния живот, който искате да 

имате. 

Какво е мястото на принасянето на плод? 

 

 

3. Откъде можете да разберете дали вашата представа за изобилния живот 

съвпада с Божията представа? 

Урок 8: Практическо приложение 
 

 

❶  Какви конкретни стъпки ви предстои да предприемете, за да започнете да 

живеете изобилно? 

 

❷ Запишете стиховете от Урок 6, които могат да ви помогнат при сблъсъка с 

изкушенията. Всяка седмица допълвайте този списък, като включвате нови 

изкушения и съответните стихове. 

изкушение стих 
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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 Светия Дух, как да 

бъдем изпълвани с Духа и как да живеем в силата на 

Духа. Истините, които ще научите, ще разпалят духа ви. 

СТЪПКА 4: Християнинът и молитвата 

Показва да 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 Светия Дух и как да разбираме кога Той ни 

води да благовестваме. Включва разпечатка на 

„Четирите духовни принципа“ и обяснява как да 

благовестваме с помощта на тази книжка. Следвайте 

изпитаните подходи в тази стъпка и ще започнете 

уверено да представяте благата вест за Христос. 

СТЪПКА 8: Християнинът и даването 

Предлага здрави библейски принципи, 

касаещи даването, които ще ви помогнат да изпитате 

обещаните от Бога благословения. Открийте Божия 

план за финансовата страна в живота ви, как да се 

отървете от притесненията си за парите и как да се 

уповавате на Бога за паричните си нужди. 

СТЪПКА 9: Общ поглед върху Стария Завет 

Представя кратък преглед на Стария Завет, 

като разглежда ключови събития, концепции и герои. 

Показва как Бог е подготвил пътя за Исус Христос и за 

изкуплението на всички, които Го приемат като 

Спасител и Господ. Разкрива Божия модел за обещания 

и благословения и изследва истинската значимост на 

Божията благодат и прошка. 

СТЪПКА 10: Общ поглед върху Новия Завет 

Преглед на всички книги от Новия Завет, 

съдържащ кратко изследване на концепциите, 

заложени в тях. Разкрива същността на благовестието 

и очертава бурните събития около зараждането на 

християнската църква. 

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. 

За автора 
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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 д 1951 г. доктор Брайт продължава 

своето образование в семинариите Принстън и Фулър. Носител е на много национални и 

международни награди, включително и на пет почетни доктората. Автор е на много 

книги и публикации, с които помага за изпълнението на Великото поръчение. Усилията 

му са съсредоточени главно върху международния проект „Нов живот 2000“. Целта му е 

до 2000 г. над 6 милиарда души да научат благата вест за Господ Исус Христос и да бъде 

изпълнени Великото поръчение.  
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