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Започвайки духовния си път като християни, ще достигнете до неизбежната истина: Вие не сте създадени 
да го извървите сами. Има толкова много за научаване, че това преживяване може да бъде изтощително, 
ако няма някой, който да върви с Вас.

По тази причина, ПЪРВИ СТЪПКИ е направен да разгледа някои от основните принципи на нашата 
християнска вяра. Но отвъд фактите и похватите, същността на ПЪРВИ СТЪПКИ е ученичество. Основното 
значение на ученичеството е един живот, който се “излива” в друг.

По време на ПЪРВИ СТЪПКИ ще имате наставник, който ще бъде с Вас. Един от начините, по които 
разбираме как да живеем като християни, е да следваме примера на друг зрял християнин, който е ходил 
с Христос. Ще имате въпроси, предизвикателства, успехи и провали. Всичко това е част от растежа! 
Разчитайте на наставника да ви подкрепя.

Исус ясно посочи най-важната част от това да си християнин: взаимоотношенията. Когато преминавате 
през това преживяване на ученичество, най-значителното нещо, което може да се случи, е да задълбочите 
взаимоотношенията си - с Бога и с другите.

Едно последно основно нещо за духовен успех. Бъдете последователни. Ако искате да напредвате в 
каквато и да била област в живота си, трябва да устоявате в нея с постоянни навици. Вземете решение да 
бъдете постоянни.

Христос е вложил нов живот във Вас. Сега Той иска да Ви трансформира да бъдете все повече и повече като 
Него. Постоянствайте!

ВЪВЕДЕНИЕ ЗА УЧЕНИКА
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01
ЕДНО

В момента, в който сте се родили, голяма част от физическата Ви идентичност вече е съществувала: ДНК, 
физически черти и т.н. Нямало е нищо, което сте можели да направите, за да промените тези характеристики. 
Били сте себе си от самия момент на раждането!

ВАШАТА НОВА ИДЕНТИЧНОСТ

Когато сте помолили Христос да дойде в живота Ви, сте преживели друго раждане, второ раждане. 
Първото Ви раждане е било физическо, второто е било духовно. Първото Ви раждане е било 
външно, второто е било вътрешно. Това става ясно, когато погледнем един разговор, който Исус 
води с човек на име Никодим. 

Бог започва нов живот във Вас, когато повярвате със сърцето си в Него и изцяло зависите от Исус 
за своето спасение. Когато предадете живота си на Него, Духът Му съживява Вашия дух. В този 
момент Вие сте роден духовно.

В момента на второто си (духовно) раждане, незабавно получавате нова 
идентичност, която Бог Ви дава. 

“Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието 
царство. Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на 
майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, 
не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” 

“А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото 
име; които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога.” 

НОВА МИСЪЛ

ОСНОВНА ИДЕЯ

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

ЙОАН  3:3-6

ЙОАН  1:12-13

“ЗАТОВА АКО НЯКОЙ Е В ХРИСТОС, ТОЙ Е 
НОВО СЪЗДАНИЕ; СТАРОТО ПРЕМИНА; ЕТО, 

ВСИЧКО СТАНА НОВО! “
2 КОРИНТЯНИ  5:17
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01“А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос.”

“Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато 
бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени).” 

“Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме.”

“Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил 
да ходим.”

“Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява 
превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; вие, които 
някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.”

Започнете да включвате някои от тези аспекти в разговорите (молитвите) си  с Бог. Например 
благодарете Му за Сина Му, за това, че сте духовно живи, и т.н.

Когато гледате новата си идентичност в Христос от тези различни ъгли, кой аспект изпъква като 
най-насърчителен?
Затруднява ли Ви някой от тези аспекти? Има ли такива, които Ви се струват невъзможни?

ЕФЕСЯНИ 2:13

ЕФЕСЯНИ 2:4-5

1 ЙОАН  3:1

ЕФЕСЯНИ  2:10

1 ПЕТРОВО  2:9-10

КАКВО КАЗВА БИБЛИЯТА ЗА НОВАТА ВИ 
ИДЕНТИЧНОСТ В ХРИСТОС?
СЕГА СТЕ БЛИЗО ДО БОГ

СЕГА СТЕ ДУХОВНО ЖИВИ

СЕГА СТЕ БОЖИЕ ДЕТЕ 

СЕГА БОГ МОЖЕ ДА ВИ ИЗПОЛЗВА

ВИЕ ОЗНАЧАВАТЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗА БОГ, 
ОТКОЛКОТО МОЖЕТЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИТЕ

Преминавайки през живота, от детството до старостта, продължаваме да се развиваме и да 
откриваме кои сме. Духовният Ви живот в Христос ще бъде по същия начин. Ще бъде пътешествие 
на продължително разкриване на идентичността Ви в Христос. Духовното Ви новорождение е 
предизвикало взаимоотношение с Бог, което ще продължава да се развива през целия Ви живот. 

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА



4

02
ДВЕ
Сега, когато сте преживели новорождение, подобно на първите моменти на физическото си раждане, 
храненето е от изключително значение. Един от основните начини да се нахраним духовно, е чрез четенето 
и изучаването на Божието Слово, Библията.

“Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в 
правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. “

Защо съм на тази земя? Какъв е Бог? Какво е предопределението на Бог за живота ми? Какво се случва, 
когато умра? Откъде идва злото? Какъв е смисълът на живота ми? Как да стигна до Бога? Библията е 
светлина, която дава отговори и яснота на безбройните въпроси в живота.

“Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.” 

“Защото Божието слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва 
до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.” 

“Думите, които съм ви говорил, са дух и живот.” 

“Как ще очисти младежът пътя си? – Като му отдава внимание според Твоето слово.” 

БИБЛИЯТА

Исус ни напомня за абсолютната ни нужда от Библията за духовния ни растеж.

Има няколко причини Библията да е толкова важна за духовния ни растеж.

“Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към 
спасение, ако сте опитали, „че Господ е благ“. 

“А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите 
уста.“ 

НОВА МИСЪЛ

ОСНОВНА ИДЕЯ

1 ПЕТРОВО  2:2-3

МАТЕЙ  4:4

2 ТИМОТЕЙ  3:16-17

ПСАЛОМ  119:105

ЕВРЕИ  4:12

ЙОАН  6:63

ПСАЛОМ  119:9

БИБЛИЯТА Е ДИРЕКТНОТО БОЖИЕ СЛОВО КЪМ НАС

БИБЛИЯТА ОТГОВАРЯ НА ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ЖИВОТА

БИБЛИЯТА КОМУНИКИРА С ВЪТРЕШНОТО НИ ЕСТЕСТВО

БИБЛИЯТА НИ ВДЪХНОВЯВА ДА ЖИВЕЕМ ЗА БОГ

БИБЛИЯТА Е НАШИЯТ МОРАЛЕН КОМПАС 



5

02След като научите ползите от четенето на Божието Слово, Вие все още сте изправени пред реалността, че 
то може да бъде затрудняващо. Полезно е да знаете, че Библията е сбор от 66 книги. Да знаете откъде да 
започнете да четете може да бъде предизвикателство.

Просто помолете Бог да Ви покаже какво иска да разберете, когато четете.
“Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон.” 

По-долу са изброени предложения за книги от Библията, с които да започнете да четете. Същевременно 
експериментирайте с добавянето на една глава от Псалми и една от Притчи всеки ден.

Йоан
Марк

1 Йоан

Битие
Изход

Ефесяни

Галатяни
Лука

Матей

1 Коринтяни
2 Коринтяни

Римляни

ПСАЛОМ  119:18

КАК ДА ЧЕТА БИБЛИЯТА?

МОЛЕТЕ СЕ ПРЕДИ ДА ЧЕТЕТЕ

Може да разкривате сърцето си на Бог, използвайки стихове от Библията. Книгата Псалми е особено добра 
за този тип молитва. “Господ е близо до всички, които Го призовават, до всички, които с истина Го 
призовават.” ПСАЛОМ  145:18

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДУМИТЕ ОТ БИБЛИЯТА В МОЛИТВА

Най-вероятно имате рутина на храненията си през деня. Считайте Библията за толкова важна, колкото са 
и храненията Ви. Вашите духовни навици влияят пряко на духовния Ви растеж.  “Вложете тези мои думи в 
сърцето и в душата си.” ВТОРОЗАКОНИЕ  11:18

СЪЗДАЙТЕ СИ РУТИНА

МАТЕЙ  16:17

Библията е пълна с дълбоки и трудни за разбиране пасажи. Когато попаднете на нещо, което не разбирате, 
не се спъвайте. Бог ще Ви разкрие каквото иска да знаете. Изучаването на Библията отнема време; учете и 
поемайте на малки хапки!  Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв 
не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ, АКО НЕ РАЗБИРАТЕ ВСИЧКО

Ние не четем Библията, само за да събираме информация. По-скоро Бог иска да направи 
трансформация. Приложете това, което четете във всекидневния си живот - ще бъде животопроменящо!   
“Бъдете и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.” ЯКОВ  1:22

ПРИЛАГАЙТЕ ТОВА, КОЕТО ЧЕТЕТЕ!

Ето някои неща, които трябва да имате предвид, докато четете Библията.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
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ТРИ
МОЛИТВА

Освен Библията, молитвата е един от основните начини да общуваме с Бога. Когато Исус учеше 
учениците си да се молят, Той никога не поставяше под въпрос дали да се молят. Той каза, “Когато се 
молите…”, не “ако се молите.”

НОВА МИСЪЛ

Молитвата трябва да е естествена и от сърце. Няма изисквания за излъскано представяне. Просто 
говорете на Бог от сърцето си. Той вече знае какво терзае мислите Ви . 

ОСНОВНА ИДЕЯ
ЗАЩОТО ПРЕДИ ДУМАТА ДА Е ОЩЕ НА ЕЗИКА МИ, ЕТО,  
ГОСПОДИ, ТИ Я ЗНАЕШ ЦЯЛАТА.”

ПСАЛОМ  139:4

СЪРЦЕТО НА МОЛИТВАТА Е 
МОЛИТВАТА ОТ СЪРЦЕ. ЧАРЛЗ СПЪРДЖЪН

“А Той се оттегляше в усамотени места и се молеше.” 

“Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.”

ЛУКА  5:16

МАТЕЙ  26:41

ИСУС СЕ МОЛЕШЕ ПОСТОЯННО.

МОЛИТВИТЕ НИ ДЪРЖАТ СИЛНИ СРЕЩУ ИЗКУШЕНИЯ

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

“Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога 
с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви 
в Христос Исус.” 

“Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.” 

ФИЛИПЯНИ  4:6-7

ЯКОВ  4:8

МОЛИТВАТА НОСИ МИР

МОЛИТВАТА НИ ДЪРЖИ БЛИЗО ДО  БОГА

“Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.” ЯКОВ  5:16
МОЛИТВАТА НОСИ ПРОМЯНА

Не подценявайте силата и влиянието на молитвата.
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03Няма “свещено” място, където е наложително да се молите.

“Като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение.” 

Така ще бъдете по-конкретни в молитвите си, освен това е вълнуващо да следите отговорените молитви.

Когато Исус учеше учениците Си да се молят (Матей 6:9-13), това беше пример. В книгата си “Твърде 
зает, за да не се молиш” Бил Хайбелс предлага много полезни примери за следване: ПИБС - 
Преклонение, Изповед, Благодарност, Смирена молитва (молитва за другите и за себе си).

Използването на пасажи от Библията е много силно. Тъй като книгата Псалми е главно книга на 
молитва и поклонение, това е перфектното място да се включите.

Молитвата не е само това, което Вие ще кажете, но и това да сте достатъчно тихи да усетите Божието 
присъствие и Неговото водителство. Дръжте до себе си нещо, на което може да си водите записки.

ЕФЕСЯНИ  6:18

1. БОГ Е НАВСЯКЪДЕ, ЗАТОВА МОЖЕТЕ ДА СЕ МОЛИТЕ НАВСЯКЪДЕ.

2. МОЛЕТЕ СЕ РЕДОВНО.

3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ МОЛИТВЕН СПИСЪК (ДНЕВНИК).

4. СТРУКТУРАТА ПОНЯКОГА Е ПОЛЕЗНА.

5. МОЛЕТЕ СЕ С ДУМИТЕ ОТ БИБЛИЯТА.

6. СПРЕТЕ И СЛУШАЙТЕ.

В момента, в който сте се родили, голяма част от физическата Ви идентичност вече е съществувала: ДНК, 
физически черти и т.н. Нямало е нищо, което сте можели да направите, за да промените тези характеристики. 
Били сте себе си от самия момент на раждането!

КОИ СА НЯКОИ ОТ ЛЕСНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛЕН МОЛИТВЕН ЖИВОТ?

Разсейването е враг на молитвата. Исус често се оттегляше на усамотени места и се молеше.

Молитвата на висок глас, дори и нежно, често може да пази мислите Ви от разсейване.

Навиците се изграждат с повторения. Когато искате да сте постоянни, избирането на определено време 
за молитва през деня би помогнало.

Въпреки че е важно да спрете, да намерите тихо място и да се молите, не се ограничавайте само в 
това време. Молете се през деня! Молете се постоянно.  

7. НАМЕРЕТЕ ТИХО МЯСТО.

8. МОЛЕТЕ СЕ НА ВИСОК ГЛАС ПОНЯКОГА.

9. ОПИТАЙТЕ СЕ ДА ОТДЕЛИТЕ КОНКРЕТНО ВРЕМЕ ПРЕЗ ДЕНЯ, В КОЕТО2 ДА СЕ МОЛИТЕ.

10. МОЛЕТЕ СЕ ПОСТОЯННО.

ЛУКА  5:16

1 СОЛУНЦИ  5:17

Опитвали ли сте да се молите преди? Кои са някои от предизвикателствата, които срещате в молитва? Как 
може да разгърнете молитвения си живот?

ОБСЪДЕТЕ

Изберете една или две от по-горните стратегии, които да изпробвате тази седмица.  
Опитайте да сте постоянни, така че да се превърнат в навик.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Бог Ви е създал, за да имате взаимоотношение с Него. Той обича, когато прекарвате време с Него, 
защото времето е незаменима съставка във всяка значима връзка.

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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ЧЕТИРИ

На новоповярвалите в Христос им е заповядано да се кръстят. С много малки изключения, четейки 
Библията виждаме, че тези, които са преживели новорождение, са били кръщавани веднага.

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

“Но когато повярваха на Филип, който благовестваше Божието царство и 
името на Исус Христос, кръщаваха се мъже и жени.” 

“Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, 
за да не се похвали никой.” 

НОВА МИСЪЛ

ДЕЯНИЯ  8:12

ЕФЕСЯНИ  2:8-9

В сърцевината си кръщението е акт на смирение. Както в останалите области от духовния живот, 
Исус първо поставя модел. Като акт на смирение и покорство, Христос беше кръстен. 

“И когато се кръсти целият народ, и когато и Исус се кръсти и се молеше, 
небето се отвори.” 

Не отлагайте кръщението. Исус беше кръстен в самото начало на служението си, когато излизаше на  
публичната сцена. Причината? Той изпращаше съобщение, че безрезервно се покорява на Отец във 
всичко. Това смирение подготви сцената за всичко, което последва в служението на Христос. Същото 
се отнася и за Вас. Започнете новия си живот в Христос на основа на смирение и това ще определи 
курса на духовния Ви път с Бога.

ОСНОВНА ИДЕЯ

ЛУКА  3:21

Кръщението не ни спасява. Затова кръщението следва спасението. Не можем да направим 
нищо, за да спечелим Божието благоволение. 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

“И ТАКА, ИДЕТЕ И СЪЗДАВАЙТЕ УЧЕНИЦИ ИЗМЕЖДУ 
ВСИЧКИ НАРОДИ, И ГИ КРЪЩАВАЙТЕ В ИМЕТО НА 

ОТЦА И СИНА, И СВЯТИЯ ДУХ, КАТО ГИ УЧИТЕ ДА ПАЗЯТ 
ВСИЧКО, КОЕТО СЪМ ВИ ЗАПОВЯДАЛ. И, ЕТО, АЗ СЪМ С 

ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ ДО СВЪРШЕКА НА СВЕТА.” 
МАТЕЙ  28:19-20
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към Него трябва да бъде публична, не скришна. По дефиниция кръщението е външна проява на вътрешната 
ни промяна.  “Но не се срамувам, защото зная в Кого съм повярвал.” 

Призивът да се кръстите идва директно от Бог. Кръщението е акт на покорство. “И от това разбираме, че 
Го познаваме, ако пазим заповедите Му.” 

Когато една двойка се ожени, обикновено те слагат халки, които символизират тяхното доживотно 
посвещение. Пръстените, разбира се, не женят двойката, те просто символизират действието. Кръщението 
е точно това, символ на доживотна отдаденост да следваме Христос.  “Кръщението е “настоятелната 
молба към Бога на една чиста съвест”. 

2 ТИМОТЕЙ  1:12

1 ЙОАН  2:3

1 ПЕТРОВО  3:21

ПРАВЯ ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

ПОКАЗВА ПОКОРСТВО

СИМВОЛИЗИРА НАШАТА ОТДАДЕНОСТ

Думата кръщение идва от гръцката дума, която означава пълно потапяне. Самото действие на кръщението 
изобразява картина на Евангелието, когато се отъждествяваме с Христос, като сме потопени - умираме и 
сме погребани за стария си живот, а после - възкресени от мъртвите за нов живот.

“Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос 
бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.” РИМЛЯНИ  6:4

ИЛЮСТРИРА ЕВАНГЕЛИЕТО

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ КРЪСТЯ?

В Новия Завет виждаме човек, който току-що бе повярвал в Христос. Той веднага задава въпроса, 
“Какво ме спира да се кръстя?”. Как отговаряме на този въпрос? Ако нищо не те спира да се кръстиш, 
направи крачката на покорство и се кръсти.

Какво изпъква пред Вас като най-важна причина да бъдете кръстени?

Какво влияние има върху Вас фактът, че дори и Исус е бил кръстен?

Кръщението е красива картина, която изпраща силно послание за това какво Бог е направил в 
живота Ви. Това е една от първите Ви възможности да се покорите на Бог, да споделите решението 
си публично и да демонстрирате посвещение  да следвате Христос за цял живот.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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Бог винаги е присъствал в живота ни. От самото начало на взаимоотношенията Си с 
човеците, Бог е безотказно отдаден на това да е до нас, дори и в най-лошите ни моменти. 
Ние сме създадени, защото Бог безспорно е искал да бъде с нас. Всъщност едно от 
имената на Исус - Емануил - означава точно това: Бог с нас.

Това посвещение да бъде с нас расте в обещание, което Христос дава преди да се възнесе: 
Аз съм с вас през всички дни до свършека на века. (Матей 28:20) Как може Бог да изпълни 
това обещание? Разрешението на този въпрос е и чудо, и мистерия… Святият Дух. 

СВЯТИЯТ ДУХ

Когато се раждаме духовно, Святият Дух разпалва нашия дух и заживява вътре в нас. Това е акт на 
невероятна интимност от Божия страна. Бог изпълнява обещанието Си да бъде с нас завинаги. Той 
ни новоражда (духовно) и няма да ни остави сираци.

“И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки – Духа на истината... 
Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.” 

НОВА МИСЪЛ

ЙОАН  14:16-18

Да живеем живот в ритъма на Христос е напълно невъзможно без силата на Святия 
Дух да работи в нас. Молитвата, разбирането на Библията. споделянето на другите 
за Христос, побеждаването на греха, и т.н. са невъзможни без безрезервно да 
разчитаме и да черпим от силата на Духа на Богa.

ОСНОВНА ИДЕЯ

“ТАКА САМИЯТ ДУХ СВИДЕТЕЛСТВА 
ЗАЕДНО С НАШИЯ ДУХ,  
ЧЕ СМЕ БОЖИИ ЧЕДА.” 

РИМЛЯНИ  8:16
[ [

Святият Дух не е мъглява, безлична сила. Святият Дух е “личност”, Която е 
равна с Отца и Сина.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ



11

05 ГАЛАТЯНИ  5:22

ЙОАН  14:25-26

РИМЛЯНИ  8:26

1 КОРИНТЯНИ  2:11

1 КОРИНТЯНИ  3:16

ГАЛАТЯНИ  5:25

ЙОАН  16:13

ПОМАГА НИ ДА СЕ МОЛИМ

РАЗКРИВА БОЖИЕТО СЪРЦЕ

Религията се опитва да промени поведението на хората отвън. Бог ни променя отвътре. Чрез Святия Дух, 
работейки отвътре, Той постепенно влива влиянието Си, за да изобрази Себе Си в нас (Библията описва 
това като “плод”).  “А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, 
вярност, кротост, себеобуздание.” 

В свят, в който мнозина виждат истината като незадоволителна, Святият Дух сочи пътя към Истината.   
“Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, 
което съм ви казал.” 

Святият Дух задълбочава връзката ни в молитва.  “Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже 
не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.” 

Святият Дух действа като вътрешен преводач, разкриващ Божието сърце. “Защото кой човек знае какво 
има в човека освен духа на човека, който е в Него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен 
Божия Дух.” 

“А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от 
Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.” 

КАКВА Е РОЛЯТА НА СВЯТИЯ ДУХ?

“Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. “

Как бихте отговорили на този въпрос, зададен от Бог?
Виждали ли сте доказателство за Бог във Вас?

“Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?” 

Бог прави невероятната крачка не само да живее с нас, но и да живее в нас. Колкото и мистериозно 
да изглежда, ако постоянно зависите от Святия Дух във Вас и сте готови да бъдете водени и 
направлявани от Него, ще видите невероятна трансформация.

УЧИ НИ И НИ НАПОМНЯ ИСТИНАТА

ТРАНСФОРМИРА ХАРАКТЕРА НИ ОТВЪТРЕ НАВЪН

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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ШЕСТ
В ранните етапи на нашето духовно пътешествие с Христос, може да се появи неочаквана 
пречка: изкушението.

Въпросът, тогава, не е дали ще бъдете изправени или не пред изкушения. Ще бъдете. Въпросът, на който 
трябва да отговорите, е откъде идват и как ще се справите с тях?

ИЗКУШЕНИЕ

“А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята 
четиридесет дни, където беше изкушаван от дявола.”

ЛУКА  4:1-2

Второ, ние биваме изкушени от собствените си желания (Библията ги нарича желания на плътта).

Изкушението не идва от Бог. Той не ни изкушава да съгрешаваме. След като започнем да следваме 
Христос, ние влизаме в духовен сблъсък. Първо се изправяме срещу враговете на Бог, които 
съществуват в духовния свят. Колкото и тежко да звучи това, то е истина.

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните 
управители на тази тъмнота, срещу злите духове под небето.” 

“Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого 
не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта 
зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.” 

НОВА МИСЪЛ 

ЕФЕСЯНИ  6:12

ЯКОВ  1:13-15

Изкушението може да ни накара да се чувстваме изолирани и самотни. Тъй като Христос беше “във 
всичко изкушен като нас” (Евреи 4:15), Той разбира динамиката на напрежението при сблъсък с 
изкушение.

Заради тази реалност, можем да се изправим срещу ветровете на изкушението с увереност, знаейки, 
че Бог разбира нашите трудности.

ОСНОВНА ИДЕЯ

Изкушението не е грях! Лесно е да се обърка едното с другото. Исус беше изкушаван, “но пак 
е без грях” (Евреи 4:15). Това показва, че изкушението не е грях.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
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“Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието 
всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.” 

“Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, 
който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби 
и предаде Себе Си за мене.” 

“О ти, Божий човече, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, 
търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто войнстване на вярата.” 

“В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе.” 

“Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово.”

МАРК  14:38

ЕФЕСЯНИ  6:10-11

ГАЛАТЯНИ  2:20

1 ТИМОТЕЙ  6:11-12

ПСАЛОМ  119:11
ЕФЕСЯНИ  6:17

МОЛЕТЕ СЕ

РАЗЧИТАЙТЕ НА БОЖИЯТА СИЛА

УМИРАЙТЕ ВСЕКИ ДЕН ЗА СЕБЕ СИ

СТАВАЙ И БЯГАЙ

ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ СЪС СЛОВОТО

КАК ДА СЕ СПРАВЯ С ИЗКУШЕНИЕТО, КОГАТО СЕ 
СБЛЪСКАМ С НЕГО?

1 КОРИНТЯНИ  10:13

1 ЙОАН  4:4“Защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.”

“Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който 
няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде 
и изходен път, така че да можете да го издържите.” 

Мислите ли, че сте подготвени да се справите с изкушенията с пособията, които Бог Ви е предоставил?

Няма изключения: всички се сблъскваме с изкушения. Помнете, Бог винаги ще Ви дава изход. Но 
има Божия част, има и Ваша. Възползвайте се от пособията, с които Бог Ви снабдява.

Преди всичко помнете: Бог е по-велик от всяко изкушение, с което се сблъсквате.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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“Защото аз съм УВЕРЕН, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началства, нито сили, нито 
настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може 
да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.” 

“И стана и отиде при баща си. А когато беше още далеч, баща му го видя, смили се и като се завтече, 
хвърли се на врата му и го целуваше.” 

РИМЛЯНИ  8:38-39

ЛУКА  15:20

СЕДЕМ
Нашата перспектива за Божията любов към нас може да е основана на минали преживявания с други 
човешки същества. Например начинът, по който другите са реагирали през годините спрямо провалите ни, 
може да определи презумпцията ни за това как смятаме, че Бог ще реагира. Но запомнете, Бог е различен.  
Неговата любов към нас е съвършена… независимо от всичко друго. Идеята за съвършена любов ни е 
чужда, затова трябва да пренастроим мисленето си. 

Дори в най-непочтения момент от живота си, синът преживява безусловното, всеобгръщащо приемане от 
баща си. Виждате ли картината, която рисува Исус?

НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО

Когато повярваме, че Божията любов е непроменима, подходът ни към Него никога няма да бъде 
същият. Защо? С една дума: увереност. Можем да имаме сигурност, когато идваме при Него, че 
любовта Му към нас е абсолютно непоколебима.

ОСНОВНА ИДЕЯ

Ключът е в разбирането на това кой е Бог в самата Си същност. Бог не само обича, но Той Е любов.

Това означава, че е невъзможно Бог да не обича, точно както и водата не може 
да не е мокра. Водата винаги е мокра. Бог винаги е любов. Следователно, 
Божията любов не отпада

Божията любов към нас никога не се променя. Въпреки че сме привикнали човешката любов да се 
изменя в зависимост от поведението и действията ни, Божията любов е постоянна завинаги.

“Наистина те възлюбих с вечна любов.” 

“Бог Е любов.” 

НОВА МИСЪЛ

ЙЕРЕМИЯ  31:3

1 ЙОАН  4:8

Исус често илюстрира истината като разказва истории. Една от най-ярките илюстрации на Божията 
непоколебима любов се намира в историята за Блудния син. Кулминацията на сюжета е, когато 
своенравен син се завръща при баща си (картина на Бог).

Незнаейки дали любовта на бащата ще е вече по-различна, синът притеснено пристъпва към дома 
и бива изненадан от верността на бащината любов.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
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Бог не може да не е верен. Бъдете сигурни, че Той познава колко съкрушено е сърцето Ви и е готов да Ви 
прощава - всеки път.

“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от 
всяка неправда.” 

В края на краищата, всичко се свежда до доверието. Никога не се съмнявайте в неотпадащата любов, която 
Бог има към Вас. Помнете, невъзможно е Бог да не обича.
“Уповавам на Божията милост (от англ. любов - бел. на прев.) от века и до века.” 

Помнете, че Бог Ви е обичал преди да се предадете на Него. Той Ви е обичал тогава, обича Ви и сега. 
Любовта Му не се е променила. “Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме 
грешници, Христос умря за нас.” 

Създайте си навика да се самонаблюдавате често и да изповядвате греховете си без отлагане.
“Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още и от гордост предпази 
слугата Си: да не ме завладее.” 

ПСАЛОМ  52:8

1 ЙОАН  1:9

РИМЛЯНИ  5:8

ПСАЛОМ 19:12-13
ЗНАЙТЕ, ЧЕ БОГ Е ВЕРЕН

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ 

ОСЪЗНАЙТЕ, ЧЕ ЛЮБОВТА МУ КЪМ ВАС НЕ Е ОТСЛАБНАЛА ВЪОБЩЕ

ИЗПИТВАЙТЕ СЕБЕ СИ ЧЕСТО

КАКВО ДА ПРАВЯ, КОГАТО СЪГРЕША?

ИСАЯ  49:15-16

ПСАЛОМ  86:5

“Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те, 
дори и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал.” 

Тези думи са важни, защото подчертават разликата между човешките ограничения да 
обичаме и Божията способност да обича. Вярвате ли, че Божията любов към Вас е изпитана 
и непоклатима… независимо от всичко?

Нека тази истина да потъне в нас: Бог ще Ви обича вечно, с любов, която не може да избледнее. 

“Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, 
които Те призовават.” 

Докато развивате взаимоотношенията си с Бог, продължавайте да се молите разбиранията Ви за 
безусловната Му любов към Вас да станат по-дълбоки. Ако паднете, покайте се, вярвайте, изправете се и 
направете следващите стъпки, като знаете, че Божията любов към Вас не се е променила.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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“Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” 

“Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия 
Господ.” 
“Но Бог показва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос 
умря за нас.” 

“Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го 
е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а 
с уста прави изповед и се спасява.”  

РИМЛЯНИ  3:23
РИМЛЯНИ  6:23

РИМЛЯНИ  5:8

РИМЛЯНИ  5:28

СПОДЕЛЕТЕ ИСТОРИЯТА СИ
Колкото и учудващо да изглежда, Бог използва нас, за да достигне други хора с посланието си. Потресаващата 
реалност е, че спасените (ние) сме ангажирани да участваме в посланието на спасението. Бог заема нашия 
глас, за да достигне света с историята Си.

“И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява.” 

2 КОРИНТЯНИ  5:20

“Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас.

Едно зная, че бях сляп, а сега виждам.” 

1 ЙОАН  1:3
ЙОАН  9:25

Не трябва да сте експерт по Библията, за да споделяте благовестието. Любовта на Бог, която Той 
показа като даде Сина Си да умре за нас, е толкова дълбока по смисъл, но сюжетът е прост. Започнете 
с това как Неговата история се е пресякла с Вашата история. Казано просто, започнете да бъдете 
пратеник на Бога като казвате на другите какво е направил Той за Вас и как Вие сте намерили нов 
живот в Христос.

ОСНОВНА ИДЕЯ

Заедно с житейския си опит, въоръжени с Божието слово и зависими от Святия Дух, можете 
да станете посланици на Христос. Ето четири библейски стиха, които представят посланието 
(благовестието) на Христос:

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

ОСЕМ

Споделянето на посланието за Христос е и привилегия, и задача, която Бог е дал на всеки 
последовател на Христос. 

“Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, 
и плодът ви да бъде траен” 

НОВА МИСЪЛ

ЙОАН  15:16
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08“Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.”

“По-добре да отиде някой в дом, където жалеят за умрял, отколкото да отиде в 
дом на пируване; защото това е кончината на всеки човек и живият може да го 
вложи в сърцето си. 

“Понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние.” 

“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на 
човеците, чрез което трябва да се спасим. 

“Защото Христовата любов ни принуждава да разсъждаваме така, че понеже един е 
умрял за всички, то всички са умрели.” 

ЙОАН  20:21

ЕКЛИСИАСТ  7:2

2 ПЕТРОВО  3:9

ДЕЯНИЯ  4:12

2 КОРИНТЯНИ  5:14

ИСУС НИ ДАВА ПОРЪЧЕНИЕТО

ВЕЧНОСТТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК

БОГ НЕ ИСКА НИКОЙ ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЕЧНОСТТА БЕЗ НЕГО

НИЕ ИМАМЕ ОТГОВОРА ЗА ПРОБЛЕМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО С ГРЕХА 

БОГ ОБИЧА ХОРАТА. ЛЮБОВТА МУ КЪМ ХОРАТА ТРЯБВА ДА НИ ВОДИ

ЗАЩО  ДА СПОДЕЛЯМ ВЯРАТА СИ С ДРУГИТЕ?

ЛУКА  12:12

ЛУКА  19:10

Ако разговаряте с приятел за Христос, какво бихте му казали?

Отделете няколко минути сега да упражните разказването на историята си.

Когато сте готови да споделяте вярата си, ще бъдете в синхрон с Христос, с Неговата мисията и 
сърцето Му за хората.

“Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.” 

Посветете се на Бог да бъдете готови да споделите свидетелството си с някого. Правейки това се молете и 
разчитайте на Святия Дух да работи чрез Вас. 

“Защото Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.” 

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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ДЕВЕТ
Със завършването на всеки етап на създанието, Бог оцени всяко нещо като добро, с изключение на: “Не 
е добре за човека да бъде сам” (Битие 2:18). Това е истина както за физическия свят, така и за духовния. 
Духовният растеж изисква хора около Вас. 

ОБЩНОСТ

“И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между 
вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели.” 

1 СОЛУНЦИ 5:12

Новият Завет ни представя две картини на общността (взаимоотношенията) за Христовия 
последовател. Първата картина е семейството. Близо 250 пъти последователите на Христос са 
назовани братя и сестри, “членове на Божието семейство” (Ефесяни 2:19).

Втората картина е тялото, давайки пример за това как всяка част от тялото зависи от 
останалите части.

“Така и ние, мнозината, сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части, един на друг.” 

НОВА МИСЪЛ

РИМЛЯНИ  12:5

Бог никога не е поставял под въпрос съществуването на местната църква. Извън евангелията 
(Матей, Марк, Лука и Йоан, разказващи историята на Исус), целият Нов Завет е написан в контекста 
на местните църкви. Местната църква е там, където се развиват активни взаимоотношения! В 
Новия Завет виждаме една повтаряща се фраза : “един друг”. Тези “едни друг” са изпълняват 
чрез близките взаимоотношения в местната църква. Ето някои стихове в Новия Завет, в които 
намираме “един други”:

Служете един на друг (Галатяни 5:13)   Приемайте се един друг (Римляни 15:7) 

Наставлявате един друг (Римляни 15:14)  Един на друг си осете теготите (Галатяни 6:2) 

Насърчавайте се един друг (1 Солунци 4:18)  И се молете един за друг (Яков 5:16)

Прощавайте си един на друг (Ефесяни 4:32)  С поносимост един към друг (Ефесяни 4:2)

Да се обичате един друг (Йоан 13:34)              И се увещавайте (един друг) (Колосяни 3:16)

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

Бог никога не е действал случайно. С други думи, всичко, което Той прави. е създадено с ред и цел. 
Защото Бог цени най-много хората и взаимоотношенията, Той целенасочено е направил място, където 
духовният Ви растеж има най-голяма възможност да се разрасне. Кое е това място?
Това е църквата. С всичките си несъвършенства, местната църква все още е основното място, което 
Бог е създал, за да Ви помогне да достигнете целия си духовен потенциал.

ОСНОВНА ИДЕЯ

ЕВРЕИ  10:25
“Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се 
увещаваме един друг.” 
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се към местната църква, Вие се свързвате с група хора, които заедно вървят в едно пътешествие.  “И ако 
някой надвие срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му.”

Като християни, насърчението е необходимо гориво за духовното ни пътешествие. Представете си нажежени 
въглени в горящ огън. Махнете едното и другото умира. “И нека се грижим един за друг, така че да се 
поощряваме към любов и добри дела.” 

Има безброй видове вярвания в нашата култура. Да бъдеш в църква, която има здраво библейско поучение, 
е много важно за един новоповярвал. “За  да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър 
на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамни хитрости.” 

Хвалението и поклонението са акт на смирение пред Създателят на вселената. Да хвалим Бога и да се 
покланяме заедно е преживяване, което допринася много за духовния ни живот. “Елате да се поклоним и 
да паднем, да коленичим пред Господа, нашия Създател.” 

В някои области на живота трябва да се учим от тези, които са ни пример и са показали вярност. Като част 
от църква, можете да забележите някои модели за подражание и в контекста на духовната общност да 
следвате техния пример за живот.

“Братя, бъдете всички подражатели на мен и внимавайте в тези, които живеят така, както имате 
пример в нас.” 

ЕКЛИСИАСТ  4:12

ЕВРЕИ  10:24

ЕФЕСЯНИ  4:14

ПСАЛОМ  95:6

1 КОРИНТЯНИ  12:21

ФИЛИПЯНИ  3:17

ДА БЪДЕШ САМ Е ОПАСНО

НАСЪРЧЕН И ИЗГРАДЕН

ИСТИНА

МОДЕЛ ЗА ПОДРАЖАНИЕ

ХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СТАВАМ ЧАСТ ОТ ЦЪРКВАТА?

Виждате ли важността на това да станете част от местна църква?

Имате ли някакви колебания? Ако да, какви са притесненията или въпросите Ви?

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Бог нарича църквата Тяло Христово, защото разбира, като наш Създател, че имаме нужда едни 
от други повече, отколкото осъзнаваме. 

“И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на краката: Не 
ми трябвате.” 

Ако все още не сте станали част от местна църква, молете се. Това в важно решение и критична стъпка в 
духовното Ви пътешествие. 

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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ЕФЕСЯНИ  2:10

1 ЛЕТОПИСИ  28:9

Докато изграждате здрава основа за вярата си, настъпва време да добавите малко действие: служение. 
Исус набляга изключително на важността на служенето. То има големи предимства. 

СЛУЖЕНИЕ

Навярно сте стигнали до заключението, че никой никога не може да направи достатъчно, за 
да заслужи Божията любов. Каквито и действия да предприемаме за Бог, те откликват на 
любовта Му, никога не печелят любовта Му. Това стига до сърцевината на служенето. Ако 
се извършва с правилното отношение, служенето е просто отклик на Божията любов, за да 
покаже колко сме благодарни.

Бог ни вдъхна духовен живот, за да Му служим по начини, които Той е планирал предварително. Бог е 
променил живота Ви, не само за небето, но и за да Му служите през дните си на земята!

“Само имайте страх от Господа и Му служете искрено, от все сърце; защото 
помислете колко велики дела извърши Той за вас.” 

“Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е 
наредил да ходим.” 

НОВА МИСЪЛ

ОСНОВНА ИДЕЯ

1 ЦАРЕ  12:24

Служението не е правене - то е да бъдеш и да станеш. Бог винаги гледа на отношението, с което 
правим нещата. Истинският служител гледа през обектива на смирението. Това е, което Бог цени.

“Познавай Бога на баща си и Му служи с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ 
изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума.” 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ

А ПО-ГОЛЕМИЯТ МЕЖДУ ВАС  
НЕКА ВИ БЪДЕ СЛУЖИТЕЛ.

МАТЕЙ  23:11

ДЕСЕТ 
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10Един от начините, по които вярата Ви оживява, е чрез намиране начини да служите. Обратното също важи. 
Ако не сте активни в служение, духовният Ви живот ще замре.

Нашата вяра не може да се лимитира само до идеи; трябва да се доказва постоянно като показва пример как 
Исус живееше практично. Служението е видим начин да изобразим Исус, кой е бил, какво е правил и какво е 
било важно за Него.

Вярна е тази поговорка, “Каквото посееш, това ще пожънеш.” Ако сте само духовни консуматори, ще 
изпуснете ценна награда от служението: постигнатото. 

Когато животът Ви свърши и застанете пред Христос, той ще бъде развълнуван да Ви възнагради за 
служението Ви. Не можем и да осъзнаем момента, в който Христос ще възнагради делата на служението 
ни, ако са извършени със смирено отношение.

“Защото, както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.”
“ В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа.”  

“Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.” 

“Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.” 

“Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на 
многообразната Божия благодат.” 

“Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци; понеже знаете, че за 
награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос.” 

“Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си 
откуп за мнозина.” 

ЯКОВ 2:26

ЙОАН  13:15

ЛУКА  6:38

КОЛОСЯНИ  3:23-24

1 ПЕТРОВО  4:10

ЙОАН  12:26

ИСУС НАВИН 22:5

РИМЛЯНИ 12:11

МАТЕЙ  20:28

ПРЕДПАЗВА НИ ОТ ЗАСТОЙ

НИЕ ИЗОБРАЗЯВАМЕ ИСУС

ЛИЧНОТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТОТО

БОГ ЩЕ НИ ВЪЗНАГРАДИ

КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ СЛУЖЕНЕТО?

В коя област от живота си смятате, че имате дарба от Бог?

Как мислите, че Бог може да използва този дар, така че да служите?

“И където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми.” 

“Да се привържете към Него и Му служите с цялото си сърце и цялата си душа.” 

Служенето е изключително важно за духовния Ви растеж. Повече от всичко, служенето ни прави да 
сме в ритъм с Бог.

Молете се къде да служите. Започнете с местната си църква, служете със смирено отношение и с 
безрезервен ентусиазъм.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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ЕФЕСЯНИ  5:15-17

ЕДИНАДЕСЕТ
Когато израствате духовно и се доближавате до Бог, започва промяна в амбициите Ви. Преминавате от 
търсене на това, което Вие искате от живота, към това, което Бог иска и желае. Това се нарича “Божия 
воля”. Всъщност Исус ни учи да следваме Божията вола в така наречената “Господна молитва.”

Забележете: напълно възможно е да сте християни, но да не следвате Божията воля. Това води до слаб, 
скучен духовен живот. Колкото повече сте в синхрон с Божията воля, толкова по-вълнуващо ще бъде 
духовното Ви пътешествие.

БОЖИЯТА ВОЛЯ

“Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята!” 

“И така, внимавайте добре как постъпвате – не като глупави, а като мъдри… не бъдете неразумни, а 
проумявайте каква е Господнята воля.” 

МАТЕЙ  6:10

Бог не винаги ни дава подробности за бъдещето, защото иска напълно да Му се доверим, като Му се покоряваме в 
настоящето. Божието послание към Авраам е добър пример за това. Вижте насоката, която Му дава:

Бог искаше Авраам да бъде покорен в настоящето (като напусне страната си) и да зависи от Него да му 
разкрие детайли за бъдещето . Бог не му даде предварително много подробности къде трябва да отиде - 
единственото указание беше “Ще ти покажа.”

Изкушаващо е да мислите, че “откриването на Божията воля” е като да опитвате да гледате в 
кристална топка, за да определите бъдещето. Това прибавя много излишно напрежение спрямо 
духовния Ви живот.

“Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа.” 

НОВА МИСЪЛ

БИТИЕ  12:1

МАТЕЙ  26:39

Има много места в Библията, които разкриват Божията воля. Много често, предизвикателството не 
е познаването на Божията воля, а всъщност изпълняването й. Исус знаеше Божията воля - че Той 
трябва да умре за греховете на света. Да  стигне до там да изпълни това не беше толкова лесно.

“И като отиде малко напред, падна на лицето Си и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека 
Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.” 

ОСНОВНА ИДЕЯ

Има някои неща, които са Божията воля, които ще се случат независимо от нашите действия. Тези 
неща са безусловни и ще се случат. Но относно други, Бог комуникира желанията Си (волята Си), но 
ни дава свободата да избираме. Например Божията воля е да правим ученици, но ни е даден избор 
дали да се покорим или не. 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
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11Бог споделя сърцето си в Библията. Ако искате да знаете волята Му, това е най-доброто място да започнете.

Ние се молим по много причини, но една основна причина е, за да се свържем с Божието сърце. Понякога 
пропускаме Божията посока, просто защото не сме попитали. “Но ако на някого от вас не достига 
мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, 
без да укорява, и ще му бъде дадена.” 

Бог ни говори чрез Словото Си, в молитва и понякога използва други хора в търсене на волята Му. Не 
можем да разчитаме само на собствените си мисли и разбирания. “Пътят на безумния е прав в неговите 
очи, а който е мъдър, той слуша съвети.” 

Избягването на съвети от другите може да бъде опасно. Заобиколете се с хора, на които имате доверие; това ще 
промени значително духовния Ви живот с Бога. Дето няма мъдро ръководене народът пропада, А в многото 
съветници има безопасност. 

“Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова не 
се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден 
неговата злоба.” 

“Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.” 

Колкото по-близо сме до Бог, толкова повече започваме да ооъзнаваме насоките Му в животите ни.
“Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.” 

Колкото повече познавате Божието Слово, толкова повече ще разбирате волята Му. “Но се 
преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – 
 това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.” 

ПСАЛОМ  119:105

РИМЛЯНИ  12:1-2

ЙОАН  10:27

ПРИТЧИ  12:15

ПРИТЧИ  11:14

ФИЛИПЯНИ  1:6

МАТЕЙ  6:33-34

ЯКОВ  1:5

ПРЕКАРВАЙТЕ ВРЕМЕ В БОЖИЕТО СЛОВО

ПРЕКАРВАЙТЕ ВРЕМЕ В МОЛИТВА

ПРЕКАРВАЙТЕ ВРЕМЕ С ДРУГИТЕ

КОИ СА НЯКОИ ОТ НАЧИНИТЕ, ПО КОИТО ДА РАЗБЕРА КАКВО ИСКА БОГ?

Избройте три неща, които без съмнение знаете, че са Божията воля. Ако трябва да изберете едно от 
тези неща и да напреднете в живота си в тази област, какво бихте избрали?

“… като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го 
усъвършенства до деня на Исус Христос.” 

Бог има план за живота Ви. Можете да сте сигурни, че Той има способността да Ви помогне да 
изпълните волята Му в живота си.

Вместо да се тревожите за бъдещето си, поставете Бог на първо място днес, предайте волята си на Неговата 
воля и бъдете покорни на нещата, които знаете, че Той иска от Вас.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА
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12 ДЕЯНИЯ  17:25
ДЕЯНИЯ  17:28

КОЛОСЯНИ  1:16-17

ЙОАН 15:5

ДВАНАЙСЕТ
Физическото ни съществуване е поддържано от Бог, всяка минута от всеки ден, всеки дъх, всяко премигване, 
всяка глава от живота ни.

ЗАВИСИМОСТ

“Той сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко.” 

“Защото в Него живеем, движим се и съществуваме.” 

“Всичко чрез Него бе създадено… и всичко чрез Него се сплотява.” 

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, 
отделени от Мене, не можете да направите нищо.” 

ЙОАН  15:5
Нуждата ни от Бог, с една дума, е зависимост Това означава, че напълно.дълбоко и силно зависим от Бог за 
всяко едно нещо от нашия духовен живот.

Същото важи и за духовния ни живот. Имаме нужда от Бог повече, отколкото си мислим. Исус 
направи изявление, което изведе истината на ново ниво.

“...отделени от Мене, не можете да направите нищо.” 

НОВА МИСЪЛ 

ЙОВ  33:4

ЙОАН  20:22

ЙОАН  5:24

Новораждането ни също е обвързано с Бог. Както вдъхна физически живот в Адам, Христос вдишва в нас 
Святия Дух, за да разпали духовния живот.

Това създава обвързваща зависимост от Бога в духовния ни живот. Той е изворът на вечен живот!

Ние ставаме зависими от източник, който ни дава живот (както едно бебе в утробата на майката). 
От самото начало, човеците са зависими от Бог като извор на физическия живот, когато Бог вдъхна 
живот в Адам.

Духът Божий ме е създал и диханието на Всемогъщия ме оживотворява. 

“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен 
живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.” 

“Като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.” 

ОСНОВНА ИДЕЯ

Исус изобразява внушителна картина на цялостната ни нужда от Него чрез картината за лозата и 
пръчките. Премахнете клон от лоза и ще стане невъзможно той да дава плод. Това е ключът! Трябва 
постоянно да пребъдваме в Него, зависейки всеки ден от животворната подкрепа за духовния ни живот.

НЕ ПРОСПУСКАЙТЕ
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12Христос е единственият източник, който може да снабди всичко, от което имаме нужда за духовния ни растеж.

Бог може да задоволи нашите най-дълбоки нужди и желания в това вътрешно място, което никой друг не 
може да достигне. Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

Всичко в ежедневието ни има ограничен запас. С други думи, всичко свършва. Но можем да продължаваме 
да разчитаме на Божието снабдяване, което е безкрайно. “А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда 
според Своето богатство в слава в Христос Исус.” 

Няма друго място освен Божието присъствие, където намираме утеха в най-тежките си времена. Когато 
живеем живот на постоянна зависимост от Бога, ние няма да се съмняваме в присъствието Му. “Защото 
в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне 
на канара.” 

“Но ако оттам потърсите Господа, вашия Бог, всеки от вас ще Го намери, ако Го потърси с цялото си 
сърце и с цялата си душа.” 

“Според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус 
Христос от мъртвите.” 

“за нас има само един Бог – Отец, от Когото е всичко, и ниепредназначени за Него, и един Господ – Исус 
Христос, чрез Когото е всичко и ние чрез Него”  

1 ПЕТРОВО  1:3

1 КОРИНТЯНИ  8:6

ВТОРОЗАКОНИЕ  4:29

ФИЛИПЯНИ  4:19

ПСАЛМИ 145:16

ПСАЛОМ  27:5

МАТЕЙ  10:29-31

МИХЕЙ  6:8

БОГ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НИ ЖИВОТВОРЯЩ ИЗТОЧНИК

ДЪЛБОКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ НИ ЧОВЕК

БОЖИЕТО СНАБДЯВАНЕ Е БЕЗКРАЙНО

ПОДСЛОН

ЗАЩО ТРЯБВА ПОСТОЯННО ДА СЕ БОРИТЕ, ЗА ДА ОСТАНЕТЕ В ХРИСТА?

“Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без 
волята на вашия Отец. А на вас и космите на главата са всички преброени. Затова, не бойте се, вие 
сте много по-ценни от врабчетата.” 
Трудно ли е да повярвате, че Бог е толкова ангажиран с живота Ви?

Какви конкретни неща можете да направите, за да бъдете по-зависещи от Бог във всекидневния си живот?

“Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, 
да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?” 

Колкото повече осъзнавате абсолютната си зависимост от Бог, толкова повече ще живеете в ритъм 
с Него. Затова сте създадени и това е, което Бог иска.

Ключът към това да останем в Бог е постоянството в следването Му. Ако търсите, ще намерите. Толкова 
е лесно.

ОБСЪДЕТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

СЛЕДВАЩА СТЪПКА












