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1. Поздравяваме Ви за приетото предизвика- 
телство да обучите един новоповярвал използ-
вайки Нов Живот в Христос като свой водач. 
Резултатите от това обучение могат да дадат 
вечни плодове. 

2. Нека Библията бъде винаги Вашия съветник, 
когато отговаряте на въпросите. Ученикът 
трябва сам да търси стиховете от Библията 
и да се опита да отговаря на въпросите въз 
основа на това, което ни казва Тя.

 Някои от новоповярвалите имат нужда от 
кратка ориентация, за да открият стиховете в 
Библията си.

3.  Това ръководство може да се използва по 
много различни начини. В повечето случаи 
се изучава по един урок на седмица, насър-
чавайки ученика да изпълнява всички задачи 
от всеки урок.

4. Опитайте се урока да не е прекалено дълъг.

5. Насърчавайте ученика да отговаря на въ-
просите със собствени думи. Избягвайте 
копирането дословно на текста от Библията. 
Това ще му помогне да разбере и анализира 
изучаваните текстове.

6. Избягвайте да проповядвате.Използвайте въ-
проси за да разберете какво разбира ученика 
и да стимулирате активното му участие.

7.  Подгответе се добре за всеки час. като учител 
Вие трябва да познавате добре съдържанието 
и ключовите идеи във всеки урок.

 Подготовката трябва да съдържа и молитва 
за ученика и подготовка на сърцето му.

8. Накарайте ученикът да помисли за практиче-
ското приложение в живота си. Помогнете му 
да намери практически и специфични прило-
жения.

 Задачите в полетата до всеки урок са пред-
назначени за тази цел. Използвайте ги.

9.  Помогнете на ученика да си създаде навик за 
молитва. Покажете му Вие самият молейки се 
заедно с него.

10. Трябва да разберете, че ученичеството е много 
повече от изучаването на уроците на Нов Жи-
вот в Христо част 1 и 2. Ученичеството изисква 
промяна в живота на ученика.

 Това ръководство е само първоначална по-
мощ. Ученикът се нуждае от постоянна помощ 
за да търси промени в характера си, мисле-
нето си, навиците си и т.н.

11.  Много е важно ученикът да си създаде навици 
като ежедневното четене на Библията,молит-
вата и запомнянето на библейски стихове.

 В началото на всеки урок отделете време за 
припомняне на наизустения от предишния урок 
стих и да попитате как се справя с ежеднев-
ното библейско изучаване. Не му се карайте, 
ако не е завършил някоя от задачите, а го 
стимулирайте за да ги прави.

12. Бъдете чувствителен към това, което Бог 
прави в живота на ученика. Отделете време от 
всеки урок за да отговорите на всеки въпрос, 
който може да помогне да реши проблем в 
неговия личен живот.

 Взмете под внимание, че поради липса на вре-
ме ще има случаи в, които няма да може да се 
разгледа всяка задача от урока. В такъв случай 
изберете по-важните задачи за обсъждане.

РЪКОВОДСТВО
ЗА

УЧИТЕЛЯ
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	 	 	 	 „Но	ще	
приемете	

сила,	когато	
дойде	върху	вас	Светият	Дух,	

и	ще	бъдете	свидетели	за	Мене	
както	в	Ерусалим,	тъй	и	в	цяла	
Юдея	и	Самария,	и	до	края	на	

земята.“	Превод	от				Деяния	1:8



Стъпка 1
Предизвикателството 
на световните мисии

6

ВЕЛИКОТО ПОРЪЧЕНИЕ

1. Матей 28:18-20, известно като Великото поръчение е ключово за всеки християнин. Запиши заповедите 
 намиращи се в тези стихове: ____________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

2. Според тези стихове колко далеч трябва да стигнем?  _____________________________________________

3. Трудно е да мислим да напуснем семейството и удобствата си и да отидем толкова далеч при хора, които 
може би не искат да получат или чуят за Бог. Каква власт и подкрепа ще има, този който приеме мисио-
нерското предизвикателство да евангелизира хората от друга култура и вярвания? Матей 28:18  

 ______________________________________________________________________________________________
    
4. При изпращането ни по целия свят, какво обеща Христос в Матей 28:20?   ___________________________
 Този, който ни заповядва да отидем до края на земята, е не друг, а Исус Христос, създател на света, който 

е дал живота си за всяка душа и е възкръснал от мъртвите. Нашата власт да проповядваме на места, про-
тивоположни на Евангелието, идва от самия Него и не само това, той също обещава да бъде до нас винаги, 
дори до най-отдалеченото място.

5. Исус обеща да даде силата на Духа на своите ученици и след това им даде заповед; коя беше? Деяния 1:8
 ______________________________________________________________________________________________

6. Исус ги прати да свидетелстват за Него в _____________, в цяла ______________, в  ___________________,
 и до ________________________________. Заповедта да се правят ученици от всички нации, като се раз-

пространява Евангелието до края на земята, е ясна, без грешки. В този стих разглеждаме прогреса от 
град Йерусалим, където са били, до тяхната провинция Юдея, до съседната провинция Самария и накрая 
до краищата на земята. Докъде успяха да разнесат първите ученици евангелието през първи век? 

 ______________________________________________________________________________________________

  Първите ученици проповядвали не само в селата си, но и обикаляли познатия свят с добрата новина. Те 
обаче не успяха да евангелизират целия свят. Тази задача беше оставена на християните, които трябва-
ше да ги следват. Оттогава посланието е достигнало до нашите страни, благодарение на братя, които са 
взели сериозно задачата да правят ученици по целия свят. Бяха мисионери. 

7. Какво е мисионер?  ____________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ 
 Мисионерът е „изпратен от Бог и неговата църква ученик, който преминава„ границите “на географията, културата, 

религията, езика и мирогледа, за да евангелизира, утвърждава и укрепва църквата като цяло.” Взето от Световни 
мисии, стр. 19 от Гилермо Тейлър и Еугенио Кампос.

 

“Колко мъже все още са в сянка!
Колко хора далеч от светлината!” 1

“В необятните равнини на север понякога съм виждал на ра-
нина димът на хиляди села, където мисионер никога не е бил.” 
Роберт Моффат, мисионер в Африка
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ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети
Деяния 1-7
(по една глава на ден)

Наизусти Матей 28:19-20

“Идете, прочее, научете 
всичките народи, и кръща-
вайте ги в името на Отца и 
Сина и Светия Дух,
като ги учите да пазят всич-
ко що съм ви заповядал; 
и ето, Аз съм с вас през, 
всичките дни до свършека 
на века. [Амин].” Превод от 
1940 г.

”Идете прочее научете 
всичките народи, и кръща-
вайте ги в името на Отца и 
Сина и Светаго Дух; и учете 
ги да пазят всичко що съм 
ви заповедал; и ето, аз съм 
с вас през всичките дни, до 
скончанието на века. Амин.“ 
ЦП

СПЕШНОСТТА: СВЯТ БЕЗ ХРИСТОС  

На всеки континент има милиони хора, които никога не са чували ясно представяне на Евангелието, особено 
в Азия и Африка, където царуват ислямът, индуизмът, будизмът и анимизмът *. Има и други места като Евро-
па, които през миналите векове са приемали Евангелието с радост, но днес те се характеризират с материа-
лизъм, който смята, че Бог не е актуален в съвременността.

* Анимизъм: Това е религията на много местни хора в Америка, Африка и Азия. Въпреки че има различни 
разновидности, всеки вярва, че духовете обитават неща, като слънце, планини, дървета, животни и т.н. Ани-
мистите общуват и жертват на духове, понякога чрез вещици или хора, които имат духовни сили.

8. В какво състояние са душите без Христос? Ефесяни 2:1-2   ________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 Те не са свободни, по-скоро са под влиянието на света и дявола (принц на силата на въздуха). Те живеят 

в неподчинение, безредие и страх. В края на краищата няма значение дали са местни в джунглата или 
са изключително сложни професионалисти, без Христос те са загубени. Световните мисии се състоят в 
изпращане на хора да достигнат до тези множества без Христос. 

9. В светлината на прочетеното, обмислете и прегледайте заедно следното:
• “Душите, които умират днес, няма да могат утре да чуят.” Неизвестен
• “Говорим за второто пришествие на Христос, когато половината свят не 
 знае за първото му идване!” Освалд Й. Смит
• “Евангелието е само добра новина, ако дойде навреме.” Карл Ф. Хенри
• “¡О, да имах хиляда животи и хиляда тела! Всички те посветени не на друга работа, а да проповядват 

Христос на тези унили, презрени, но обичани души.” Роберт Моффат, мисионер в Африка

10. Мислейки за цитатите по-горе, обясни защо световните мисии са толкова
  важни.  ____________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

11. В Римляни 1:16 Павел каза “...не се срамувам от благовестието Христово, 
 понеже е ________________________________  за  ______________________ 

на всекиго, който вярва.” Заложеното в световните мисии е спасението на 
изгубените души, тоест вечната съдба на хората.

12. Какво мотивира мисионера? Хъдсън Тейлър, пионер в мисиите, 
заминава да живее в Китай през 1853 г. Относно мотивацията да 
отидеш на далечно и враждебно към евангелието място, той каза:   

 “Моето желание е Бог да направи ада толкова реален за нас, че да 
не Хъдсън Тейлър можем да си починем; небето толкова истинско, 
че да искаме да го вкусим; и нека Христос е толкова реален, за да 
се превърне в наш върховен мотив.“

Какво е чувството да прочетеш този урок?  ______________________________
_____________________________________________________________________
Би ли било възможно да бъдеш част от това движение? __________________

Защо „да“ или защо „не“?  _____________________________________________
_____________________________________________________________________

 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, Който иска да се спасят всичките 
човеци и да достигнат до познание на истината. 1 Тимотей 2:3-4

СПРИ

Хъдсън Тейлър



Стъпка 2
Пионерите 
на мисиите

АПОСТОЛ ПАВЕЛ - Мисионер на езичниците

1. Какво казва Деяния 13:1-3 за призоваването и изпращането на Павел (Савел)
  и Варнава като мисионери?  ___________________________________________
    
2. Деяния 26: 12-18, докато е бил в затвора, Павел е дал личнотое си свидетелство
  пред Цар Агрипа. Как обясни призванието си? ст. 16  _____________________
 _____________________________________________________________________

3. Каква беше задачата, която Христос възложи на Павел в ст. 17-18? 
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 Можем ли да кажем, че това е призивът на всеки мисионер? ______________
 Тези стихове определят какво е заложено. Без Христос всеки човек живее в 

тъмнина, контролиран от Сатана, осъден в греховете си и не осъзнава това, 
защото е сляп за сегашното си положение и вечните последици

4. Павел не е бил сплашен от хората, нито от самия цар, как се е възползвал от 
публиката си пред царя? Деяния 26: 26-29  ______________________________

 _____________________________________________________________________

5. Защо той говори с царя по този начин и с такава увереност? ______________ 
 _____________________________________________________________________

6. Характерно за служението на Павел е това, което му се е случило в Икония. 
Деяния 14:1-7

 Каква беше първоначалната реакция? ст. 1 ______________________________
 Какво стана после? ст. 2  ______________________________________________
 Как отговориха на опозицията? ст. 3 ____________________________________
 Реакцията на хората? ст. 4-5 ___________________________________________
 _____________________________________________________________________
 Какво направи Павел? ст. 6-7   _________________________________________
 Същото се случи и в Листра, дори и по-лошо. Те биха с камъни Павел и го 

оставиха да умре (ст. 19-20). И все пак, какво направи той след толкова много 
 противене?  Деяния 14: 21-23  _________________________________________
 _____________________________________________________________________

 Във всеки град мнозина вярваха, но по-късно имаше отпор. Въпреки това 
Павел и неговите другари продължиха и на всяко място оставиха нови вяр-
ващи, които образуваха църква. Преминавайки отново през Листра, Иконий 
y Антиохия, те не се оплакаха от претърпените несправедливости, нито се 

СТЪПКИТЕ НА ПЪР-
ВИТЕ МИСИОНЕРИ

Книгата Деяния е миси-
онерска книга, защото 
разказва за делата на 
апостолите, донесли 
Евангелието в познатия 
свят.

За да разбереш какво 
означава да бъдеш ис-
тински пионер, прочети 
от Деяния 13 до края на 
книгата, за да видиш ми-
сионерската кариера на 
великия мисионер Павел.

След това препрочети 
Деяния, отбелязвайки 
мисионерската дейност 
на апостолите

ЗА 
ИЗРАСТВАНЕ

Прочети Деяния 8-14
(по една глава на ден).
Наизусти Деяния 26:18
„... да им отвориш очите, 
та да се обърнат от тъм-
нината към светлината, 
и от властта на сатана 
към Бога, и да приемат 
прощение на греховете 
си и наследство между 
осветените, чрез вяра в 
Мене.” Превод от 1940 г.
„... да им отвориш очите, 
да се обърнат от тъмното 
във виделото, и от власт-
та на Сатана към Бога, 
и чрез верата в мене 
да вземат прощение на 
греховете си и насле-
дие между осветените.” 
ЦПmim.” NVI
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Дейвид
Ливингстон

Ч.Т.Стад Хюдсън Тейлър



ПИОНЕРИ ОТ СЪВРЕМЕННИЯ ВЕК 

В тези уроци цитираме някои пионери мисионери. 
Те напуснали своите страни и отишли в далечни 
страни, където никой не е проповядвал Еванге-
лието. Те били истински герои на вярата, смели, 
многострадални, но победители. Един от тях е 
Ч.Т.Стад, произхождал от заможно семейство. 
Признат за най-добрия спортист в цяла Англия през 1883 г., 
той се радвал на голяма популярност и привилегии.

Но в този момент на слава той отговорил на Божия при-
зив. Отказал се от състоянието си и заминал за Китай, 

след това за Индия и накрая в Африка, където  Ч.Т.Стад 
служил като пионер в евангелизацията на Конго. Умира на 
70-годишна възраст, след цял живот, посветен на дости-
гането до народи без Христос. Животът му произвежда 
повече за вечността в далечни места, отколкото привиле-
гирования живот в Англия. Стад изразил голямо състрада-
ние към душите, казвайки:
 “Някои предпочитат да живеят до камбанния звън на 

църквата. Предпочитам да живея работейки в спасител-
на палатка на метър от ада.”

 “Господи, отпечатай вечността върху очите ми, така че 
всичко, което виждам, да е в светлината на вечността.”

страхуваха; По-скоро той се грижеше да насърчава, увещава и учи нови вярващи. Те също така назна-
чиха старейшини във всяка църква. Целта е същата и днес, да се създадат самоподдържащи се църкви 
със зрели лидери, чийто окончателен авторитет е Библията.

7. Какви уроци или примери можем да извлечем от живота на Павел?  _________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

8. Може би Бог няма да те призове да стигнеш чак като Studd, но великото поръчение е за всеки вярващ. 
Какво правиш с живота си, което ще даде плодове за вечността? Евангелизираш ли някого? Обучаваш ли

  някого? Кого?  _________________________________________________________________________________
 Можеш да използваш наръчниците от Нов Живот В Христос. Вземи безплатни копия: 
 www.nuevavidaencristo.org  

 Чувстваш ли, че може би Бог те призовава към нещо по-голямо? ____________________________________

МЪДРОСТТА НА МИСИОНЕРИТЕ ПИОНЕРИ (размисли и прегледай)

• “Бог имаше само един син... и той беше мисионер.” Давид Ливингстон, мисионер в Африка.
• “Великото поръчение не е вариант, който да се разглежда, а заповед, която трябва да се 
 изпълни.” Хюдсън Тейлър, мисионер в Китай
•  “Ти си християнин защото някой се епогрижил за теб. Сега ти трябва да се погрижеш за останалите.” Уарен Уерсби 2  

Кой е споделил евангелието с теб?  ___________________________________________________________________________

Благодарил ли си някога за смелите пионери, които с вяра и жертва са донесли Евангелието в страната ти и 
  общносттати? __________________________________________________  Отдели малко време, за да го направиш.

ПОДАВАНЕ НА ФАКЕЛА (едно ново движение)

В миналото повечето мисионери били от Европа и Северна 
Америка. Те отивали в Азия, Латинска Америка и Африка, 
понякога при тежки условия, без удобствата на родните си 
страни. Те са работили в евангелизацията, ученичеството, 
създаването на църкви, обучението на лидери, превежда-
нето на Библията, създаването на училища и обществената 
помощ и много други.

Сега, слава Богу, има ново пробуждане по света, в Латинска 
Америка, Африка и Азия. Бог издига хора от страни, които 
преди се смятаха за „полето на мисията“, за да се присъеди-
нят към мисионерското движение. Войските в тези райони 
вече са в поход, но много работници липсват. Ето свидетел-
ството на бразилски мисионер, където той обяснява какво 
го мотивира да работи далеч от родната си страна.

“Бог ме призова в страна, пълна с криза, празна от всичко, 
което има значение: Исус Христос. Икономическата криза 
е само пример за това, което хората страдат от липсата на 
Бог. Малка държава на голям континент, където има малко 
възможности и много предизвикателства.

Моето призвание е да обичам тези хора. Моята работа е 
да провъзгласявам Исус и резултатите ме мотивират да 
продължа. Традициите са просто неща, които се повтарят 
много. Но въпреки това Евангелието е това, което подхран-
ва и задоволява. Не можем да спрем да провъзгласяваме 
чудесата на Исус. Виждали сме как души се предават и 
животът се променя! Ние възхваляваме нашия Бог, този, 
който продължава да благославя живота и служението ни.”

СПРИ
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Стъпка 3
Бащата на 

съвременните мисии

10

Индия

Гилермо Кери

ПИОНЕР В СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА

Гилермо Кери е бил обущар от скромен произход, роден 
през 1761 г. Днес той е известен като „Бащата на съвре-
менните мисии.” Той е израснал в традиционната английска 
църква, но в младостта си, чрез свидетелството на негов 
приятел, той е станал твърд последовател на Исус Христос. 
Неговото изучаване на писанията го доведе до твърдото 
убеждение, че всички, които са вярвали в Евангелието, са 
длъжни да носят посланието до всички народи..‘

Въпреки че това е очевидно за мнозина днес, по времето на 
Кери църквата не е предвиждала свят в нужда извън своите 
граници. Нямало е агенции за изпращане на мисионери. 
Веднъж, когато призовавал други пастори да се интересуват 
от мисии, един от тях му казал:

“Младежо, седни, седни! Ти си ентусиаст, но когато 
Бог реши да обърне езичниците, Той ще знае как да го 
направи, без да се консултира с теб или с мен.”

Мнозина имали идеята, че евангелизацията на света е 
нещо, което Бог ще направи, без да има нужда от чо-
вешки пратеници. Вярно е, че Бог е можел да използва 
ангели за евангелизацията на света, но въз основа на 
Библията Кари пише: „Единственият умишлен метод на 
Бог е да работи чрез посветени хора.”

Изправен пред това безразличие и противопоставяне, той не 
се предал. Веднъж той изразил убежденията си в известна 
проповед, като казал: „Очаквайте велики неща от Бога; 
пробвайте велики неща за Бога. „ За Кари това не било 
просто лозунг за вдъхновение на другите, а смел начин да 
живее в ежедневието си.
Въпреки противопоставянето и малката подкрепа, през 
1792 г. той тръгнал за Индия. Това било дълго пътуване, 
което продължило 5 месеца. Там той работил до края на 
живота си. Така и не се завърнал в родната си страна.

В Индия той претърпял много трудности, болести, бедност, 
опозиция от английските власти, управляващи Индия, и 
смъртта на сина и съпругата си. Не знаем как се е чувствал 
пред тези трагедии, но той не се отказал. Приятелите му 
казали за него: „Това, което Кари започва, винаги завършва.”
Минали седем години, без да види повярвал човек, но през 
1800 г., докато превеждал Библията на бенгалски, повяр-
валт индиец под неговото министерство, който по-късно 
бил използван, за да се свърже с другите.

Кари имал невероятната способност да учи езици. Знаел 
гръцки, иврит, латински и бил посветен на изучаването 
и превеждането на Библията на много индийски езици, 
започвайки с бенгалски. До смъртта си, той беше успял 
да преведе Библията или части от нея на приблизително 
40 различни езика. С голямо усилие той успял да създаде 
печатница, която да ги публикува. Веднъж имало пожар, 
който унищожил голяма част от преводаческата му работа 
и той нямал копия. Изправен пред такава катастрофа, той 
не се обезсърчил, а започнал отново.

Той бил презрян от образованите хора по това време, за-
щото бил само обущар, но когато в университет в Калкута 
бил необходим учител по езици (бенгалски и санскрит), 
на Кари била предложена длъжността. Той бил най-ква-
лифициран, въпреки че нямал висше образование. В 
продължение на 30 години той преподавал там и запла-
тата, която му плащали, се използвала за подпомагане на 
работата по превода на Библията.

Винаги се e борил за справедливост за потиснатия народ 
в осиновената си държава. Той се е борил да се премахне 
практиката на „сати“, жестокия обичай да се изгарят вдо-
вици заедно с телата на починалите им съпрузи.

Днес на гарата в Серампоре, където е работил Кери, има 
две статуи, едната на известния Махатма Ганди, а друга-
та на Гилермо Кари. Той бил известен като „приятел на 
Индия“. Основал 26 църкви, 126 селски училища и колеж 
за обучение на хората в Индия.

Преди да умре през 1834 г. той казал: „Не ми остана нито 
едно неудовлетворено желание.”
Години по-късно Махатма Ганди, който не беше христия-
нин, а индус, каза: „Ако християните последваха примера 
на Исус Христос и прилагаха начина му на живот на прак-
тика, в Индия нямаше да остане нито един индус.“

ПРИМЕР ДОСТОЕН ЗА СЛЕДВАНЕ

1. Какво било отношението на някои, когато Кари 
говори за задължението да носи посланието на 

 всички нации?  _______________________________
 ____________________________________________
 ____________________________________________

2. Има ли днес хора със същото отношение към не-
обходимостта от достигане до света? Да o  Не o

 



3. Какви аргументи дават днес като извинение за това, че не отиват или не 
 подкрепят онези, които отиват? ____________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

4. Кари беше само обущар, но Бог го използва за работа, която изисква много 
проучване и подготовка, превода на Библията. Мислиш ли, че Бог може да 
използва хора като него днес?  Да o  Не o.    Според теб какви са някои

  изисквания за да бъдеш мисионер?  ________________________________
 _________________________________________________________________

5. Какви характеристики виждаш, които помогнаха на Кари да се справи с, 
 трудностите, с които се сблъска в Индия?  __________________________
 _________________________________________________________________

6. Някои казват, че за Кари каузата на Христос е била толкова важна, че 
изискваните жертви не са били толкова важни в сравнение. Съгласен ли 

 си? Защо?    _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Обмисли следното: „Единственото право, което християнинът има, е 

правото да се откаже от правата си“. Освалд Чамберс

7. От всеки мисионер ли се изисква да страда това, което са претърпели Кари 
и другите пионери, или е различно днес? Същата ли е работата на пионерите

  като на днешните мисионери?  _____________________________________
 За повечето не е толкова трудно, но някои отиват в отблъскващи еван-

гелието области, където работата е много трудна. Истината е, че Бог 
използва всеки тип хора днес като мисионери. Малко са като Кари, но 
Бог може да използва всеки, който казва „Ето ме Господи. Прати мен.”

8. Мотото на Кари беше: „Очаквайте велики неща от Бог; опитайте велики 
неща за Бога.“ А ти, как би бил животът ти по-различен днес, ако живееш

  с неговото мото? _________________________________________________
 _________________________________________________________________

ЖИВОТИ, КОИТО 
ВДЪХНОВЯВАТ

Биографиите от 
живота на вярата 
и жертвите на 
пионери мисионери 
ще послужат като 

вдъхновение. Търсете книги 
или проучете онлайн за из-
броените по-долу пионери.

Франциско Пенсоти
Хюдсън Тейлър
Джим Елиот
Eлизабет Елиотt
Нейт Сейнт
Рейчал Сейнт
Гилермо Карей
Роберт Мофат
Ч.Т. Стaд
Ейми Кармайкъл
Мери Слесор
Дейвид Ливингстън

ЗА 
ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 
Деяния 15-21

Наизусти Деяния 1:8

„Но ще приемете сила, когато 
дойде върху вас Светият Дух, 
и ще бъдете свидетели за 
Мене както в Ерусалим, тъй 
и в цяла Юдея и Самария, и 
до края на земята.“ Превод от 
1940 г.

„Но вие ще приемете силако-
гато слети Дух Светий на вас, 
и ще ми бъдете свидетели и в 
Ерусалим, и във всичка Юдея 
и Самария, и до край земята“. 
ЦП

9. Кои са някои велики неща, които очакваш от Бог днес?   ___________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

10. Защо някои като Кери могат да живеят с такава вяра, когато за повечето изглежда невъзможно?
 ______________________________________________________________________________________________

11. Ако нямаш големи очаквания, има ли вероятност да направиш нещо голямо? Да o  Не o
 Ако не направиш нещо голямо, възможно ли е да имаш големи очаквания? Да o  Не o
 Ако нямаш големи цели, би ли искал да си поставиш някоя днес?  Да o  Не o

 Може би досега вярата ти е била малка, но Христос все още е този, който никога не ни напуска 
 или изоставя. Запиши нещо велико, което очакваш от Бог, започвайки от днес.   ______________________
 ______________________________________________________________________________________________

СПРИ
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КАКВО Е НУЖНО ЗА СПАСЕНИЕТО НА НАЦИИТЕ?

1. Римляни 10: 13-15 обяснява причината за мисиите. Докато четем 
стиха, можем да видим логично напредване към спасението.
Павел заявява, че „всеки, който призове името Господне, ще 
бъде спасен“. Прочети стиха, като отбележиш използването на 
думата „как“, която показва веригата от събития, необходими за 
спасението.

 ст. 14 Как ще призоват Бог като не са _____________________,
 как ще повярват като не са _________________ , и как ще чуят 
 като няма ______________________________________________.

 Така стигаме до същността на мисиите. За да извикаш към Бог, 
трябва да вярваш, но за да вярваш, трябва да чуваш и за да чуеш, 
трябва някой да ти проповядва. Човек не може да се обърне към 
Христос, ако е в невежество, вярва в лъжи, суеверия и човешки 
традиции.

 Те никога няма да чуят истината, ако няма кой да сподели думата 
с тях. Суверенният Бог можеше да избере всеки метод за раз-
пространение на думата; чрез ангели, сънища или глас от небето, 
но реши да използва хората, за да проповядва.

2. Според наученото в Стъпка 1, на кого Бог е дал тази 
 привилегия?  ____________________________________________   

3. Римляни 10:15 продължава с напредъка, как ще проповядват
  ако  ____________________ . Кой изпраща? _________________
 ________________________________________________________

   Има два елемента в изпращането на мисионери (Деяния 13:1-3):   
• Бог ги призовава и ги праща.
• Църквата изпраща, препоръчва ги, насърчава ги, моли се 

за тях, подкрепя ги с финанси и други.

Стъпка 4
Как ще чуят?

“Никога не стой с кръстосани ръце, когато Спасителят на 
света умря с отворени обятия” Хосе Луис Прието

4. Как Павел описва онези, които проповядват добри новини? 
 Римляни 10:15 Rom 10:15 ______________________________________________________________________
 Интересно е, че той споменава нозете (краката). Мисионер е този, чиито крака го отвеждат на далечни 

места. Трябва да се отиде, защото хората няма да дойдат при нас; по-скоро повечето са безразлични или 
устойчиви. Поради тази причина трябва да се отиде там, където са те, да се научи техния език, тяхната 
култура и да се спечели доверието им. Мисионерството е междукултурна дейност.
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ВЕЛИКОТО 
ПОРЪЧЕНИЕ 
И РАБОТАТА НА МИСИОНЕРА 
Прочети Матей 28:18-20

• Ние имаме правомощието да раз-
пространяваме добрата вест. Този, 
който ни даде заповедта, бе Исус, 
който има цялата власт на небето 
и земята. Никой човек, правител-
ство, религия или самият дявол не 
е упълномощен да възпрепятства 
напредъка на Евангелието.

• Целта е да се направят ученици, 
мъже и жени, които да следват 
Христос във всяка стъпка от живота 
си.

• Посланието е за всички нации. Там 
са изгубените души. Никоя нация не 
може да бъде изключена, защото е 
твърде далеч, много е трудна или 
защото има култура, която ние не 
разбираме или не ни харесва.

• Да идем: Те няма да чуят, ако ние не 
отидем. Трябва да тръгнем оттук, за 
да отидем там. Светът не може да 
бъде евангелизиран, без да напус-
нем нашите граници.

• Да кръщаваме: Чрез кръщението 
вярващият свидетелства, че оставя 
стария си живот и традиции, за да 
следва Христос.

• Да научим: Новоповярвалите се 
нуждаят от наблюдаване. Желание-
то е да пазят заповедите, да живеят 
според вярата, а не само да им се 
пълнят главите.

• Никога не сме сами. Христос ни 
придружава през всичките дни чак 
до края на света.



5. Кои са двете неща, споменати в Римляни 10:17, които са необходими, за 
 да има вяра, която води до спасение?  ________________________________    
 ___________________________________________________________________
 Не само е нужно да се чува, но е необходимо да се чува и Божието слово. 

Всеки мисионер, независимо от вида дейност, в която участва, трябва ясно 
да декларира посланието на Библията (Евангелието). Библията е тази, която 
произвежда вяра, а не нашите думи или аргументи.

 Ефесяни 6:17 нарича Библията меч на Духа. Библията е защитно оръжие, 
което ни защитава, но също така е и свръхестествено нападателно оръжие 
срещу силите на Сатана, които ръководят културните традиции, които държат 
толкова много хора слепи и в мрак.

6.  В светлината на това, което си видял в Римляни 10, какво мислиш за следния 
цитат: „Върви, изпрати или не се подчини“ Хуан Пайпър. Така ли е? Има ли 
друга възможност, освен да отидеш, да изпратиш или да не се подчиниш? 
___________________________________________________________________

 Работата не е завършена от апостолите в Деяния. От нас зависи да про-
дължим до края. В тази част ще видим как Бог призовава някои да отидат в 
далечни страни, а други, които остават в страната си, да подкрепят онези, 
които отиват, и насърчават каузата на световните мисии.

 На предишната страница можем да видим резюме на Великото поръчение, 
която Христос ни е оставил. Отдели време да го прочетеш внимателно.

7. В Матей 9: 36-37 Исус изпитва състрадание към тълпите, защото те са 
 безпомощни и разпръснати като ________________________________. Каза 
 _____________  е много, а работниците са ________________  Молете се на
  Господаря на жетвата да ____________________________________________.

8. Според теб, ако има много реколта, защо има толкова 
малко работници? По-долу изброй поне четири причини, 
поради които няма достатъчно мисионери, които да 

 достигнат света за Христос? ________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 Изглежда, че много вярващи днес са слепи. Те живеят увити в собствения 
си свят, без да виждат, нито искат да видят нуждите на света без Христос. 
Но ситуацията не трябва да продължава така.

 Бог призовава работници сред силните, готови да отидат. Всички ние сме 
отговорни за световните мисии. Някои отиват като краткосрочни или дъл-
госрочни мисионери. Други подкрепят в молитва. Други даряват и насърча-
ват мисионерите в това поле.

 В следващия урок ще разгледаме причините за липсата на работници и ще 
видим какво казва Библията за това.

ПОВИКВАНЕТО

“Казваш, че не си повикан? 
По-добре е да кажеш, че не 
чуваш повикването“.

Само настрой 
слуха си върху 
Библията чуй как 
те изпраща да 
извадиш греш-
ниците от огъня 
на гибелта.

Или насочи слуха си към 
разтревоженото сърце на 
човечеството и чуй как то 
бие жалостиво, стенейки за 
бърза помощ.
Или просто застани пред 
портите на ада и чуй как 
осъдените те молят да се 
прибереш вкъщи, за да пре-
дупредиш братята, сестрите, 
роднините, съседите и прия-
телите си да не ходят там ...“ 
Гилермо Бут

ЗА 
ИЗРАСТВАНЕ

Прочети
Деяния 22-28
(по една глава на ден).

Наизусти 
Римляни 10:14-15

„Как, прочее, ще призоват 
Този, в Когото не са повяр-
вали? И как ще повярват в 
Този, за Когото не са чули? 
А как ще чуят без проповед-
ник?  И как ще проповядват, 
ако не бъдат пратени? Както 
е писано: - „Колко са пре-
красни Нозете на тия, които 
благовествуват доброто!“ 
Превод от 1940 г.

„Как, прочее, ще призоват 
Този, в Когото не са повяр-
вали? И как ще повярват 
в Този, за Когото не са 
чули? А как ще чуят без 
проповедник? 15 И как ще 
проповядват, ако не бъдат 
пратени? Както е писано: - 
„Колко са прекрасни Нозете 
на тия, които благовествуват 
доброто!“ ЦП
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Стъпка 5
Защо няма 

повече мисионери?

КАК ДА ОТГОВОРИМ НА ТЕЗИ, КОИТО КАЗВАТ...

1. „Други ще свършат работата” - Ако всеки мисли така, тогава кой ще отиде? Как ще чуят?  __________
 ______________________________________________________________________________________________

Размисли и помисли върху следното:
• “Каква част от думата „идете“ не разбирате?” Робърт Сухонен

• “Не трябва да се питаме „какво му става на света?“, защото тази диагноза вече е поставена; най-добре е да се 
запитаме: какво стана със солта и светлината на света?” Хуан Стот

• “Трябва да отидеш или да изпратиш заместник.” Освалд Смит Какво има предвид, когато говори за изпращане 
на заместник?

2. „В нашата общност има прекалено работа за да пращаме някого далеч или пък средства.”

 В светлината на Деяния 1: 8, какво бихте казали на онези, които казват, че имат толкова много работа в 
 собствената си общност, че те могат да пренебрегнат други места?   ________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 Заповедта на Исус продължава да е актуална. Не е въпрос да се подкрепи работата тук или пък там, или 

да се отиде или не; задачата включва и двете неща.

• Ако първите християни бяха мислили по този начин, евангелието нямаше да достигне до нашите страни.

• Можем ли да очакваме благословия в нашето местно служение, ако откажем отговорността си пред целия свят? Защо?

• “Ако имате визия да стигнете до квартала си, града си или дори цяла България, радвайте се! Вие гледате на 1 про-
цент от Божието сърце; което е процентът на това население в сравнение със световното население. Разширете 
визията си към целия свят и ще познаете останалата част от Божието сърце.” Боб Шегрен

• Други ще свършат работат.
• Аз съм обикновен човек, без особени таланти. Не 

съм проповедник. Малко съм срамежлив. Не сък 
квалифициран.

• Не мисля че мога да науча чужд език или да свикна с 
друга култура.

• Не мисля че мога да живея без добри условия. Страх 
ме е от насекоми, болести и нови храни.

• Заинтересуван съм, но не знам как да помогна. Рабо-
тата е прекалено много. Изглежда невъзможно.

• Няма пари. Мисионерите се мъчат с малко сред-
ства; подкрепата от страна на църквите е малка.

• Вече съм стар, пратете някой по-млад.
• В нашата общност има прекалено работа за да пра-

щаме някого далеч или пък средства.
• Недостигнатите народи, като мюсюлманите, са 

много корави. На много места забраняват проповяд-
ването на Евангелието.

• Бих искал да подкрепя мисионер, но трябва да дам 
всичките си дарения на църквата си, не остават за 
мисионери

КАКВО КАЗВАТ НЯКОИ

Съществуват множество причини за ниския интерес към световните мисии и липсата на мисионери, но може 
би някои от най-често срещаните са представени от следните често чувани изявления:

14

Много работа... 
малко работници



4. “Няма пари”

 “За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява” (Филипяни 4:13). Този стих често се използва, за 
да потвърди силата на Бог в живота ни, без да осъзнаваме, че в неговия контекст Павел говори за пари. 
Това потвърждаваше способността му да се задоволява в недостиг или в изобилие.

 Като се има предвид, че Павел беше мисионер, пишещ на хора, които го подкрепяха финансово, какво 
 обещава Филипяни 4:19?  ______________________________________________________________________
 Това обещание е за мисионера, а също и за онези, които го подкрепят финансово. Въпреки че мнозина из-

питват финансови затруднения, Бог е верен на онези, които се доверяват и очакват неговата провизия. Не 
се колебай, повярвай на това обещание, а не на лъжата „Няма пари“. Също така врагът иска да поддържа 
църквите в заспало състояние, без да поемат отговорността си за финансова подкрепа на мисиите. 

Помисли и коментирай следното:
• Божията воля никога няма да ви отведе там, където благодатта му не може да ви поддържа.” Джим Елиот
• “Божията работа, извършена по Неговия начин, никога няма да липсват ресурси.” Тейлър Хъдсън
• “Хората казват: „Господи, увеличи нашата вяра“. Не ви е необходима голяма вяра, а вяра в ЕДИН ВЕЛИК БОГ. 

Господ ще осигури. Нека гледаме, така че очите ни да останат насочени към Бог”. Тейлър Хъдсън

5. Трябва да даваме само на нашата църкваaa.”   Каква беше гледната точка на Павел във 
 Филипяни 4: 15-19 относно даренията за мисионерите? ____________________________________________
 _______________________________ Насърчавай църквата си да подкрепя мисии като братята във Филипи.  

6. “Възрастен съм за да отида.” Едни от най-ефективните мисионери, познати на автора на този курс, 
заминава за Африка след 50-годишна възраст, друг заминава след 70-годишна възраст. Те продължават 
да дават много плодове.  

3. “Нужна е специална дарба за си мисионер. Малко я имат. Аз съм прост 
и срамежлив човек; Не мога да проповядвам или да евангелизирам.”

 Мойсей изрази същата нагласа в Изход 3: 11-12 „И кой съм аз, за да застана 
пред фараона и да изведа израилтяните от Египет?“ Как му отговори Бог? 

 ст. 12   _____________________________________________________________

 Какво каза Павел във 2 Коринтяни 4: 7 за нашите ограничения?  _______________
 ____________________________________________________________________
 Помисли върху следното: „Бог използва мъже и жени, които са достатъчно 

слаби и крехки, за да се облегнат на Него.“ Тейлър Хъдсън

 Какви специални дарби се изискват за да си мисионер?  _________________
 ____________________________________________________________________ 

 Бог може да използва всеки. Изисква се не дарба, а страх от Бога, под-
чинение, вяра и любов към хората. Също така, не всички мисионери пре-
карват дните си в проповед, има безброй възможности като строителство, 
медицина, преподаване, администрация и т.н.

 Помисли и кажи нещо за следното:
• “Бог не призовава квалифицираните, Той квалифицира призваните.” А. В. Тозер
• “Когато интервюирал човек, който имал само един крак, Хъдсън Тейлър го 

попитал защо, имайки това увреждане, иска да бъде мисионер в Китай. В 
отговор той казал: Защото тези, които имат два крака, не отиват! ... Бил приет 
и изпратен.”

ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Кои са основните вярвания 
на следните религии? Ис-
лям, индуизъм, будизъм.
Проучете и подгответе ре-
зюме на отделен лист.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 
Деяния 1-7 още веднъж
(по една глава на ден).

Наизусти Филипяни 4:19

„А моят Бог ще снабди всяка 
ваша нужда според Своето 
богатство в слава в Христа 
Исуса.“ Превод от 1940 г.

„А Бог мой ще изпълни все-
ка ваша потреба по своето 
богатство в славата чрез 
Христа Исуса.“ ЦП 
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Стъпка 6
Много ли е трудно?

НЕВЪЗМОЖНА ЗАДАЧА?

Мнозина вярват, че да си мисионер е прекалено трудно, че е голяма жертва и страдание. Те смятат, че си 
заслужава, но само ако някой друг свърши работата. Те казват:

• “Не мога да живея с толкова много дискомфорти, да се адаптирам към нова култура и да науча друг език. 
Страхувам се от насекоми, болести и нови храни.”

• “Недостигнатите народи, като мюсюлманите, са много корави. На много места забраняват проповядването на 
Евангелието.”

Със сигурност Павел и апостолите не са харесвали дискомфорта от пътуванията до далечни места, яденето 
на странна храна, разговорите с хора от друга култура и коравосърдечието, страданията от насилие, затвор 
и убиването с камъни; но въпреки това продължили.

1. Деяния 5 разказва за вълнуваща част от първото мисионерско движение. Петър и Йоан били хвърлени в 
затвора за проповядване (ст. 17-19). Изкарани от ангел, те продължили да проповядват (ст. 20-21). Те не 
са се изплашили. Какво казали пред властите отново, когато им забранили да говорят за Христос? 

 Деяния 5:28-29 ________________________________________________________________________________

2. Деяния 5:40-41 След като били бити и заплашени Павел и Йоан излязоха  _________________  загдето се 
 удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. И след това спяха ли да проповядват? Какво 
 направиха? ст. 42. ______________________________________________________________________________  

3. В стъпка 2 разгледахме какво се случи, когато Павел проповядваше в Иконий, Листра и Дербия (Деяния 
14). На всяко място, където проповядваха, много се обърнаха към Христос, но след това се противо-
поставиха традиционалистите и Павел трябваше да тръгне към следващия град.  

 Какво би казал Павел за трудностите в мисионерското поле днес?   
 2 Тимотей 1:8   ______________________________________________________
 2 Тимотей 1:12   _____________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 2 Тимотей 2:3  _______________________________________________________ 

4. Какво мотивира Павел да продължи да действа дори и под сериозна опозиция?   
 2 Тимотей 2:9 __________________________________________________________________________________
 2 Тимотей 2:10 _________________________________________________________________________________
 Кои бяха „избраните”?   _________________________________________________________________________

   Вярно е, че има опозиция срещу Евангелието, но помисли върху следното: „Човек, който е с Бог, винаги е в 
мнозинството“. Джон Нокс

„Очаквайте велики неща от Бог!  Предприемайте 
велики неща за Бога!” Гилермо Кареи



Въпросът не е колко е 
трудна задачата, а дали 
Бог е суверен или не. 
Трябва да попита: Колко 
голям е твоя Бог?

Развълнуваха се народите, 
разклатиха се царствата; 
Издаде Той гласа си; земя-
та се разтопи. Господ на 
Силите е с нас; Прибежи-
ще е нам Якововият Бог. 
Псалм 46:6-7

ОСНОВНИ РЕЛИГИИ В 
СВЕТА

Според проучване от 2010 
г. на Pew Forem (въз осно-
ва на световно население 
от 6,9 милиарда).

Християни 2,173,180,000 
31% от световното насе-
ление.

50% са Католици
37% са Протестанти
12% са Ортодокси

Мюсулмани 1,598,510,000 
23% от световното населе-
ние.

87-90% son Sunitas,
10-13% son Chiítas.

Без религия 
1,126,500,000 16% от све-
товното население. Те са 
атеисти, агностици и тези, 
които не се идентифици-
рат с някаква религия.
Индуси 1,033,080,000 
15% от световното на-
селение. По-голяма част 
живеят в Индия.
Будисти 487,540,000
7% от световното населе-
ние. Половината живеят в 
Китай. 

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 
Деяния 8-14 
още веднъж
(по една глава на ден).

Наизусти Деяния 5:29

„А Петър и апостолите в 
отговор рекоха: Подобава 
да се покоряваме на Бога, 
а не на човеците.“ Превод 
от 1940 г.
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ТРЯБВА ЛИ ДА СИ СУПЕР ХРИСТИЯНИН ЗА ДА БЪДЕШ МИСИОНЕР?

Въпреки че изисква жертва, животът на съвременния мисионер не е толкова суров 
или драматичен, колкото в пионерските дни. Мисионерският живот на мнозина днес 
е подобен на ежедневието в родната им страна. Не всички, но повечето мисионери 
живеят в градове, в нормални къщи и правят нормални неща.

Всяко умение, използвано във вашата родна страна, може да бъде използвано от 
Бог на полето на мисията. Днес министерствата са много разнообразни, например:  
Евангелизиране  Превеждане на Библията   Служение на мъже и жени.                  
Ученичество  Пишене на учебни материали   Работа с документи и компютър  
Преподаване  Видео продукция    Техническа помощ за компютър   
Проповядване  Служение с деца     Служение със затворници и зависими 
Гостоприемство  Преподаване на езици      Служение на жени и деца от улицата 
Администрация  Християнско обучение   Обучение на децата на мисионери 
Медицина  Музика и художествени творби Светска работа в някои страни 
Графичен дизайн  Литература (подготвяне и разпространение)  
Работа с младежи  Светска работа в някои страни    
Благотворителни проекти      Строителство, механика, електричество

5. Какво бих казал на някой, който казва следното? „Заинтересован съм, но не 
знам какво мога да правя. Работата е твърде голяма. Изглежда невъзможно.” 

 ______________________________________________________________________

6. Кой е отговорен за докосването на сърцата на невярващите?  ______________
 ______________________________________________________________________
 Бог не ни е призовал да спасим света, а само да проповядваме Евангелието и 

да оставим резултатите в Неговите ръце. Каква е моята отговорност? Да бъда 
верен и да оставя резултатите в ръцете на Бог.

ТРУДНО Е… НО СИ ЗАСЛУЖАВА 

Трудно е, но не е чак толкова. Това е борба за приспособяване към нова култура, 
изучаването на нов език и яденето на нови неща. След като работил години наред 
като мисионер в Латинска Америка, един мисионер казал: 

 Успяхме да срещнем различни от нас хора, но много специални. Получихме любов и 
им дадохме любов. Създадохме много специални приятелства с много хора, които 
остават и до днес. Но преди всичко успяхме да видим ръката на Бог да променя 
животи, понякога радикално. Имаше изпитания, но и много благословения.

 Да, беше трудно, но беше и голямо приключение. Прекарахме малко безсънни нощи 
заради комарите. На няколко пъти ни даваха ястия, които никога преди не бяхме 
опитвали, но от друга страна. Как да се оплакваме, когато ни дават най-доброто, 
което имат с толкова много любов? Колко вкусни са манго, папая, торта трес лечес 
и тамалес. Ние сме доволни от това, което Бог ни позволи да изживеем. Човек може 
да гледа на новото със страх или с дух на приключение. В нашата страна никога 
нямаше да видим морска костенурка да снася яйцата си или да спиш в хамак и да 
слушаш маймуните да вият.     

Свидетелството на много мисионери може да бъде обобщено с думите на 
 Павел: “А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да напра-

ви несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава 
в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.” 
Ефесяни 3:20-21
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Стъпка 7
Предизвикателството на 
недостигнатите народи

Въпреки че голяма част от световното население се оп-
ределя като „християни“, само 25% от тях са евангелисти, 
които се доверяват на Христос като единствен и достатъ-
чен Спасител. Какво означава това за теб в държава, в
която живееш?  ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ДОСТЪП

В световен мащаб колко хора по света имат достъп до 
Евангелието? На много места неспасените имат достъп 
до Евангелието в смисъл, че има църкви, Библии, вярва-
щи, които споделят Евангелието и т.н. Ако искат да знаят, 
има начини да разберат. Но през 2013 г. приблизително 
41% от света не са имали достъп до Евангелието. Това 
означава, че е нямало свидетелство, нямало Библии, 
нямлоа достатъчно вярващи, които да дадат ефективно 
свидетелство.

НЕДОСТИГНАТИ СЕЛА: ПРОЗОРЕЦЪТ 10-40

Въпреки че целият свят се нуждае от повече от Евангелието, 
има някои области, които на практика не са евангелизирани. 
Има област на света, наречена Прозорецът 10-40. Нарича 
се така, защото обхваща площ между 10 и 40 градуса се-
верна ширина. Някои го наричат „устойчивият пояс”
защото хората не са чували и не са отговаряли на Еванге-

лието. В много страни от пояса проповядването е забранено 
и има голямо преследване на християните. През 2013 г. на 
прозореца имаше поне два милиарда без достатъчно знания, 
за да се вземе решение по отношение на Христос.

Около две трети от населението на света живее в прозо-
реца 10-40. Там живеят по-голямата част от световното 
население на мюсюлманите, индусите, будистите, а също 
и тези, които са без религия, като атеистите в Китай. Има 
и групи анимисти и евреи. Това е зона на голяма бедност и 
ниско качество на живот.

Въпреки че има съпротива срещу Евангелието, това е 
област с голяма възможност за смелите, които отиват 
там, да споделят Христос. Обикновено мисионерите не 
действат открито като „мисионери“, но търсят начини да 
служат на хората и да използват възможността да споде-
лят вярата си.

ПРЕВЕЖДАНЕ НА БИБЛИЯТА 

Има много групи, посветени на превода на Библията. Ето 
някои статистически данни (Данни от Wycliffe Global Alliance 
2015):

• Има приблизително 7,000 езици на света.
• Части от Библията (една или две книги) има на 1,045 

езика. 2,932 повечето езици имат някои книги.
• Нов Завет на 1,333 езика (663 милиона хора имат 

Новия Завет на собствения си език.)
• Цялата Библия я има на 554 езика, но 1.5 милиард 

намат цялата Библия.
• 4.9 милиарда души имат Библия на основния си език.
• Филмът „Исус“ съществува на 1,370 различни 

езика 

От една страна, тези цифри трябва да ни насърчават, 
мислейки за отдадеността на хиляди хора, които са се 
жертвали за превода на Библията. От друга страна, той 
ни поставя огромното предизвикателство да завършим 
преводаческата задача.

• Има 2,267 езика в повече от 130 страни, където 
превеждат Библията.

• 180 милиона хора (говорещи приблизително 1,800 
езика) имат нужда от преведена Библия на собстве-
ния си език.

Ислям

Будизъм

Прозорецът 10-40

-

Ислям

Ислям
Без религия

Индуизъм
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 Благодарил ли си на Бог, че има Библия на
 майчиния ти език? Ние имаме не само Библия, 
но много от нас имат няколко превода на Библията. Оце-
няваш ли Библията си? Каква част има тя в ежедневието
ти?  _______________________________________________

НАШАТА ЧАСТ  

Какво трябва да е отношението ни пред предизвикателството
на недостигнатите народи? ___________________________
____________________________________________________

Би било лесно да се обезсърчим, когато разглеждаме ста-
тистическите данни и размера на задачата, която ни оста-
ва. Но помни, че ти не сиотговорен за евангелизирането 
на всички, но по някакъв начин си отговорен за участието 
в мисии. Всеки има своята частичка, за да допринесе. Не 
се плаши от толкова много работа, но помоли Бог. Какво 
искаш да направя, за да достигна моя свят?

ПОДАВАНЕ НА ФАКЕЛА

Нациите могат да бъдат разделени на два блока: Глобалният 
Север и Глобалният Юг.

Глобалният Север: Европа, Северна Америка, Австралия, 
Нова Зеландия е блокът от нации, които
Глобалният Юг: Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия 
изток, Карибите и островите на Южния Тихи океан. Преди 
да бъдат наречени третия свят, те включват страните, които 
преди това са приемали мисионери, т.е. „мисионерското 
поле.”
Гилермо Тейлър нарича настоящата епоха в мисиите като 
„мисионерско движение от всички нации към всички нации.“ 
* Защо? Има пробуждане в страните от Глобалния юг. Все 
повече те изпращат мисионери на места като прозореца 
10-40 или до най-малко достигнатите в техния регион или 
държава. Днес мисионерите идват от цял свят, а не само 
от север.
Както може да се види в следващата таблица, броят на 
мисионерите от Юг се увеличава всяка година, до степен, 
че ще надминат по брой тези от Север. Тези данни трябва 
да ни насърчават

Прочети 2 Тимотей 2:2. Как виждаме изпълнението на това 
в мисиите днес? ____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

Следващата таблица ни показава броя по региони на 
Глобалния Юг. Кои региони пращат повече мисионери? 
___________________________________________________   

СПРИ

Брой на мисионерите изпратени от Глобалния Юг

1980 % 1988 % 2012

Азия 6,048 45 17,299 48 ?

Африка 5,689 43 14,989 42 ?

América Latina 1,127 9 3,026 8 ?

Океания 374 3 610 2 ?

Общо 13,238 100 35,924 100 Непълни 
данни

Латинска Америка

Взето от Световни Мисии (Клас проучвания), p. 82

Вярно е, че Азия и Африка изпращат повече мисионери, 
но когато се вземе предвид процентът на всеки регион от 
световното население, броят им се променя. Например:

Азия с 60% от световното население изпращат 
45% от мисионерите.
Африка с едва 15,5% от световното население 
изпращат 43% от мисионерите.
Латинска Америка с 8,6% от световното населе-
ние изпращат 8% от мисионерите.
Океания с .5% от световното население изпращат 
2% от мисионерите

Тези статистически данни не трябва да се тълкуват по-
грешно. Те показват голямо пробуждане на юг, но зада-
чата, която предстои, все още е огромна. Не трябва да 
се отпускаме или да почиваме на лаврите си, по-скоро 
данните трябва да ни вдъхновяват да се присъединим 
към това велико движение. 

Какво ни заповядва Исус в Матей 9:36-38?  
___________________________________________________
___________________________________________________

Молитва: Господи, покажи ми каква е моята роля в плана 
ти за световните мисии. Готов съм да чуя и да се подчиня.

Прочети Деяния 15-21 
Още веднъж (по една глава на ден)

Наизусти Псалм 96:3
„Възвестявайте между народите славата 
Му, Между всичките племена чудесните 
Му дела“. Превод от 1940 г.

„Възвестете между езичниците славата му,
Във всичките народи чудесата му“. ЦП

Брой на мисиоерите от Глобалния Север и глобалния 
Юг

              Работници служили за дълго време)

1980 1988 1990 1995 2012 
(сметки)

Norte 60,120 82,270 88,286 108,270 125,000

Юг 15.050 38,360 48,884 89,160 135,000

Общо 75,170 120,630 137,170 197,430 260,000
Взето от Световни мисии (Клас проучвания), стр. 81, Гилермо Телър и 
Еугенио Кампос, СЕТЕКА.
* стр. 76, Световни Мисии

Север
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Молитвено ръководство за мисионери
Относно Божието дело известен проповедник в: Където Господ отиде да направи нещо ново, той 
поставя хората си на първо място да се молят” (Чарлз Спърджън). Всички знаем, че трябва да се 
молим за мисионери, но как? Това, което следва, е план за молитва за мисионери през седмицата, като 
всеки ден се молиш за различни аспекти. Направи фотокопие на този лист, който да носиш в Библията 
си, за датви помогне в молитвата си. Книгата „Операционният свят“ също е полезно ръководство.

Ден 1 Здраве и защита 
• Сигурност и защита на мисионера и неговите вещи.
• Добро здраве и защита срещу болести. Да има енергия 

и сила.
• Адекватна диета; мъдрост и дисциплина да се храни 

добре, да се грижи за здравето, теглото си, да спортува 
и т.н.

• Адаптиране към физическите условия и климата, където 
живее.

• Достъп до медицинска помощ.
• Политическа стабилност там, където той служи.

Ден 2 Духовен живот
• Нека ходи с вяра и благодат, доверявайки се на силата на 

Бог всеки момент.
• Ежедневно предаване на тялото му като инструмент на 

справедливостта.
• Да поддържа редовно и свежо изучаването на Библията 

и молитвата.
• Разбиране на Словото и способността да го приложи към 

ситуацията, в която живеете и служите.
• Сила в духовната война. Нека бъдат нащрек за духовните 

опасности, където живеят. Мъдрост в използването на 
авторитета си в Христос, за да се изправят срещу духов-
ното противопоставяне.

• Защита при изкушения, поддържане на чист, дисципли-
ниран и контролиран живот.

• Вярност към Бог, да продължава дори в трудности.
• Нека животът им бъде достоен пример за подражание.

Ден 3 Емоционален живот
• Насърчение, позитивни и здравословни нагласи.
• Контрол на емоциите, езика и т.н.
• Победа над самотата, депресията и гнева.
• Приятелство и взаимна подкрепа с тези на полето, често 

сами.
•  Готовност да простиш на онези, които ги обиждат. Готов-

ност да поискат прошка, когато са обидили другите.
• Изпитване плода на Духа

Ден 4 Семеен живот
• Нека любовта му към половинката му расте, отделяйки 

енергията и времето, необходими за здравословен брак.
• Открито и честно разбиране и комуникация, с половинката 

и децата си. Да слуша повече, отколкото да говори.
• Нека семейството му бъде пример за другите.
• Децата им да се адаптират добре към културата, в която 

служат (език, приятелства и т.н.). Също така, децата им 
да се адаптират, когато се връщат в родната си страна, 
за кратки или дълги посещения. Те не са израснали в 
тази култура и понякога е трудно да се срещнат и да се 
сприятеляват.

• Семейно време за почивка, ваканции, разходки и др.
• За обучението на техните децаи средства за това.

Ден 5 Служение
• За повече работници, желаещи да отидат на полето.
• Любов и състрадание към другите.
• Отворени врати за служение и подготовка на сърцата 

на тези, които чуват.
• Вяра и смелост за служение в лицето на опозицията.
• Лесно създаване на приятелства сред невярващи.
• Верността на Библията като последната власт във 

всичко.
• Непрекъсната зависимост от силата на Духа; не на 

собствените си способности.
• Смирение, възприемане отношението на слуга.
• Свобода за служението, защита от преследване или 

враждебно правителство.
• За оползотворяване на времето си и ресурсите.
• Поставяне и поддържане на целите.
• Че учениците му са в състояние да обучават други и в 

крайна сметка да заемат ръководни позиции.

Ден 6 Културна адаптация
• Възможност за изучаване на местния език, обичаи и 

култура. Да бъдат чувствителни към културните разли-
чия.

• Чувствителност към нуждите на хората около тях.
• Добри отношения с властите и населението, където 

живеят.
•  Да са гъвкави.
 Връзка с други мисионери или вярващи
• Дух на сътрудничество, без ревност, завист или гордост.
• Да се притесняват и се грижат един за друг.
• За мъдрост в конфронтацията с другите, когато е не-

обходимо.
• Да раздават благодат на другите, когато се провалят

7º Ден 7 Финансови средства
• Необходимата подкрепа за месечни разходи.
• Отворени врати, за представяне на служението си 

в църквите и сред другите вярващи. За пастори със 
сърца, готови да подкрепят мисионерската кауза.

• За тези, които са обещали да изпращат помощ, да бъдат 
верни в дългосрочен план.

• Бог да им помогне да общуват с тези, които ги подкрепят 
в молитва и финансово. Нека молитвените им писма да 
бъдат информативни, откровени, вдъхновяващи и ин-
тересни. Умение за представяне на писма, PowerPoints, 
видеоклипове и др.

• Средства за проекти, оборудване, пътувания, инстру-
менти и др.
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От Западна Африка

Защо работим в тази африканска държава? Хората са прия-
телски настроени и топли, но живеят подчинени на традиции, 
които отнемат всякаква надежда. Ежедневно те търсят Бог и 
входа за рая, но се съмняват, че ще пристигнат. Те изпълняват 
ритуалите на своята религия, но след това излизат да лъжат 
и подкупват. Има много страх, малко любов и малко свобода. 
Особено страдат жените и децата.

Сякаш се задушават, търсят въздух, но не могат да напълнят 
дробовете си. Онзи ден разговарях с нов вярващ, притиснат 
от семейството су да напусне вярата. Но той беше изпълнен 
с убеждение и надежда, спокоен, защото сега той има вечен 
живот. Ето защо ние работим тук.

Призоваването ми

Когато завърших университетското си обучение, започнах 
да поставям под въпрос хода на живота си. Исках да стана 
морски биолог, но се чувствах неудобно, мислейки, че може 
би Бог има нещо друго за мен. Сякаш Бог ми казваше: Какво 
ще остане в края на живота ти? Ще има ли вечни плодове?

Говорейки с моя пастор, Бог ме накара да участвам в биб-
лейски семинар, вместо да следвам следдипломно обучение 
по биология. По време на семинарните години Бог ме доведе 
до съпруга и мисионерска кариера в друга култура. Не съжа-
лявам, че избрах да бъда мисионер, защото видях как силата 
на Божието Слово променя много животи за цяла вечност.

Първите години като мисионер не бяха лесни. Когато някой 
отиде на полето като мисионер, очаква да види велики неща, 
но понякога видимите плодове са по-малко от очакваното. 
Лесно е да се разочароваш и дори да изпаднеш в депресия.

Обучавах малки групи непрофесионални лидери, но исках да 
видя по-драматични резултати. Мислех, че не съм постигнал 
много, но когато дойдоха трудни времена, същите тези лидери 
се изправиха, когато много пастори трябваше да избягат от 
страната.

По-късно един от най-смирените ученици засади много малки 
църкви. Днес в работата работят повече от дузина пастори, 
които са спечелени и учени от този брат. Бог умножава нашите 
бедни усилия.

От Източна Африка

Какво ме насърчава да продължа като мисионер?
1Тимотей 2: 3-4 казва „Това е добро и приятно за Бога, нашия 
Спасител, защото той иска всички да бъдат спасени и да 
опознаят истината“. Божията мечта е всеки да бъде спасен 
и да знае истината.

Бог призова всичките си деца да бъдат мисионери, незави-
симо от техния географски район. Следователно мисионер 
е всеки вярващ, който е разбрал, прегърнал и е жив, за да 
изпълни тази мечта за Бог. Целта на световните мисии е да 
изпълнят Божия план, независимо от цената за изпълне-
нието му.

Това ме насърчава да продължа, когато се появят тания 
или когато някой ме попита 
какво ме насърчи да на-
пусна всичко и да напусна 
страната си, за да служа в 
Африка, сякаш съм луда. 
Разбира се, че съм луда, но 
съм това, което съм, защо-
то Той никога не е изоставял 
плана си, който все още не е изпълнен. Много от тях все 
още липсват и моята задача е да продължа да разсъждавам 
молейки се на Христос, за да могат всички да се спасят и да 
знаят истината. Един ден той ще види сбъдната си мечта, като 
завинаги ще има всичките си деца в негово присъствиеd.

Никога не е късно

Бях момиче на седем години, когато чух историята за смъртта 
на Исус, и с радост реших да му дам живота си. Две години 
по-късно, когато срещнах двама мисионери, се помолих: 
„Господи, когато порасна, ще бъда мисионер като тях“. Ми-
наха годините, но никога не забравих обещанието си пред 
Господ; в мен имаше желание да познавам Господа и да му 
се подчинявам.

Така на 13-годишна възраст започнах да служа на Господ с 
деца, после с млади хора. Минаха години, ожених се, станах 
лидер и работех за издигането на нова църква. Изучавайки 
богословие с църква с акцент върху мисията, мислех, че това 
е моят шанс да отида на полето на мисията. Но там мъжът 
ми ме изостави и останах с малките си деца.

Една неделя новите ми пастори бяха на гости в къщата ми и 
при влизането ми ме поздравиха, казвайки: „Как е този ми-
сионер?“ Започнах да плача; Тези думи ме трогнаха и затова 
им разказах за моя мисионерски призив и как се чувствах 
разочарована, защото никой не ме разбираше и не знаех 
как да изпълня този призив.

Когато пасторът попита къде искам да служа на Господ, аз 
отговорих: „Господ ми говори за Африка преди години и ми 
даде видение, което ми казва, че ще ме преведе през море-
тата“. И така, след две години мисионерско обучение, накрая 
заминах за Мали Западна Африка на 51-годишна възраст. 
Бог е верен и изпълнява обещанията си: „Никога не е твърде 
рано и никога не е късно за Бог. На неговото време…

Какво прави Бог днес?
Свидетелства на различни мисионери в полето.
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ФАНАТИЦИ ЗА РАБОТА

Представи си, че вашата страна 
ще отиде на Световното по фут-
бол. Представи си, че един от 
най-добрите футболисти в отбора 
е част от твоята църква. Как биха 
се отнасяли към него? Как биха се 
чувствали като църква?

Ако този брат футболист се нуж-
даеше от нещо, като средства за 
пътуване например, какво биха 
направили?

„Възвестявайте между народите 
славата Му, Между всичките пле-
мена чудесните Му дела“. Псалм 
96:3

Взето от списанието Vamos декем-
ври 2013 г

1. Когато Уилям Кери отишъл в Индия, той казал на
 християните в Англия:

 “Ще сляза до дълбокия рудник на Индия, където 
всички ние признаваме, че има съкровище от души 
за спасение, ако държите въжето.”

 Какво имаше предвид Кери, когато каза „ако 

 държите въжето”? ____________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 Нашите опции са две: да слезем в мината, която отива към полето, или да държим въ-

жето, за да отидат други. Трагедия е, че хората, които се чувстват призвани да излязат 
на полето на мисията, не получават подкрепата на други братя. По-скоро мнозина се 
опитват да ги разубедят. Много хора, подготвени да служат като мисионери, не могат 
да напуснат поради липса на ресурси.

Стъпка 8
Как да започнем?

Молитва

Дарение

Връзка с 
мисионери 
на полето

НАЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ

• Молитва за мисионерите за които знае. Информирай се за нуждите 
им. Моли се църквата и нейните водачи да имат мисионерска визия и 
Бог да призовава повече работници. Би могъл да сформираш група за 
молитва.

• Подкрепи мисионер финансово или чрез писма, обаждания, имейл или 
Skype.

• Иди на полето, може би като краткосрочен мисионер (седмици или ме-
сеци) или дългосрочен (години).

Мога ли да започна да подкрепям мисии сега, дори ако не 
мога да отида? Разбира се. Причината за тази част е да 
мотивира и вдъхновява. Ако приемеш предизвикателство-
то на световните мисии, как може да започнеш? По-долу 
има няколко идеи. Включени са и някои ресурси, които да 
те ориентират при започване.

2. А ти, по какъв начин мислиш, че Бог те кани да участваш от сега?  __________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

 Приемаш ли предизвикателството да се включиш?   o Молейки се   o Давайки   o Отивайки   
 o Друго ____________________

КАК ДА ЗАПОЧНА

• Информирай се. Свържи се с мисионери, агенции за мисии и други братя със същия повик.

• Участвай в събития като семинари, курсове и конференции.
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ДА ВИДИШ

Купи карта на света, която да 
сложиш в дома си (или в
църквтаа) като напомняне за 
световната нужда.

Започни да учише за различните 
региони на света.

Постави на видни места в дома 
си библейски истории за мисии.

Говори с пастора си за мини 
мисионерска конференция, като 
поканите мисионер или някой, 
запознат с темата.

Има ли мисионерски проект, 
който те интересува и който се 
нуждае от финансова подкре-
па? Можеш да изпратиш едно 
дарение или да започнеш да го 
подкрепяш всеки месец.

Познаваш ли мисионер в тази 
област? Изпрати му съобщение, 
за да го насърчиш в служба-
та му, и в същото време да 
поискаш молитвени нужди да 
продължи да се молиш за него.

Поканете мисионер или аген-
ция за мисионери във вашата 
църква, за да представят своята 
визия и служение.

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 
Деяния 22-28
Още веднъж 
(по една глава на ден).

Наизусти Лука 24:47

„и че трябва да се проповядва в 
Негово име покаяние и проще-
ние на греховете между всич-
ките народи, като се започне от 
Ерусалим.“ Превод от 1940 г.

„и да се проповеда в негово име 
покаяние и прощение на грехове 
във всичките народи, като се 
започне от Ерусалим“. ЦП

• Прочети книги за мисиите. Мисионерските биографии ще ти предиз-
викат и ще увеличат вярата ти. Книгата „Светът на операцията“ ще ти 
даде идеи как да се молиш за света и за конкретни държави..

• Потърси в интернет материали за световни мисии. Има много.

• Има молитвен справочник за недостигнати етнически групи на следния 
уебсайт: www.guiamundialdeoracion.org

• Говори с пастора си или други относно интереса ви към мисии.

• Осведоми се за нуждите на света. Например:
 Кои са най-нуждаещите се места в света, където Евангелието не е 

достигнало?
 Какви са вярванията на следните световни религии? Ислям, будизъм, 

индуизъм и анимизъм?

• Търси междукултурен опит и приятелства с хора от други етнически 
групи или религии в страната ти. Покани ги на обяд или посети дома им.

• Потърси как да служиш по интегрален начин на бедни хора, затворници, 
наркомани, жени или деца в риск, хора, които живеят на улицата и т.н.

• Участвай в краткосрочни мисии.

• Моли се и пиши на мисионерите, насърчавайки ги и ги искайки техните 
молитвени нужди. Моли се за мисионерите от църквата си или църковно 
сдружение.

• Започни сега да подкрепяш мисионер или мисионерско семейство с да-
рения или ежемесечни дарения, когато изпращаш дарение, моли се за тях и 
им пиши.

• Подготви се. Помисли за записване в библейски институт, семинария или 
институция, която подготвя мисионери.

• Готов ли си за духовна война? Тя съществува ежедневно, но е още по-силна 
на мисионерското поле.

• Бъди активен в църквата си и потърси служение, откривайки и развивайки 
духовните си дарби и способности. Научи се да мислиште евангелски. Разбери 
как да евангелизираш хората около себе си. Служи като евангелист.

• Намери наставник, който да ти помогне в християнския ти живот и в мисле-
нето за мисии.



• „Имам само една свещ на живота и бих предпочел да я изгоря в земя, пълна с тъмнина, отколкото да я 
гася в земя, наводнена със светлина.” Джон Кийт Фалконър

• “Ако имах още хиляда живота, щях да ги дам на Китай.“ Хъдсън Тейлър
• “Един живот може да бъде толкова ценен за Божиите цели, че не може да му да му се сложи цена; и 

твоят живот може да бъде такъв.“ Освалд Чамберс
• “Не можеш да вземеш нищо със себе си във вечността, но можеш да го изпратиш предварително. 

Депозирай съкровището си в небето, под формата на мисионерски приноси.“ Освалд Дж. Смит

1. След като прочете цитатите по -горе, какви теми намираш в тези цитати? Какво се опитват да кажат?
 ______________________________________________________________________________________________

2. Какво би могъл да направиш с живота си, което е по -важно от това да го инвестираше в нещо, което ще 
 продължи вечно?  _____________________________________________________________________________ 
 
3. Мислил ли си какво искаш да правиш с живота си? Какви предизвикателства имаш? __________________
 ______________________________________________________________________________________________
 
КОГАТО ДА УМРЕШ НЕ Е УМИРАНЕ

Историята на мисиите е виждала велики хора с вяра, които са дали всичко за делото на Христос. Един от 
тях, Джим Елиът, мисионер, който заедно с четирима други мисионери загубил живота си от ръцете на ко-
ренното население Аука в джунглите на Еквадор през 1956 г. Новината за тяхната смърт шокирала хората по 
целия свят. Умирайки млади, струвало ли си е жертвата им? Какво са постигнали със живота си?

4. Преди това Елиът изразил чувствата си, като казал: „Не е глупак този, който дава това, което не може да 
задържи, за да спечели това, което не може да загуби.“ Според това какво се опитвалда каже Елиът с 

 тези думи?  ___________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 
5. Изброй конкретни примери за: „това, което не можеш да задържиш.”  _______________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 “което не може да загуби.” ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

6. Това, което 2 Кор 4: 16-18 казва, за да подкрепи казаното от Елиът по-горе?   ________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 Джим Елиът, подобно на апостол Павел, знаел как да се задоволи, защото имал поглед към това, което 

ще продължи цяла вечност. Всичко друго било.  

7. Било ли е безцелна загуба на пет живота?  _______________________________________________________
  ______________________________________________________________________________________________

Стъпка 9
Само един живот
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Нейт Сейнт    Джим Елиът

Скоро ще мине само един живот, ще продължи само 
онова, което е направено за Христос. Ч.Т.Стад



Друг от мъчениците
Нейт Сейнт, който също загубил живота си, изразил след-
ното:
„Хората, които не познават Господа, казват защо, по дяво-
лите, прекарват живота си като мисионери? Но те забравят, 
че и те си губят живота ... и когато балонът се спука, те 
няма да имат нищо вечно от значение за годините, които 
са прекарали.”  

След клането

Къде беше Бог, който им беше казал „и всяка ваша грижа 
възложете на Него, защото Той се грижи за вас “. 1Петър 
5:7. На пръв поглед смъртта на петимата мисионери е без-
смислена трагедия, но след това се вижда мощната Божия 
ръка. Елизабет Елиът, вдовицата на Джим с дъщеря си и 
сестрата на Нейт Сейнт, отишли да живеят сред Уаораниi 
(известни като Аукас). С течение на времето племето уао-
рани приели евангелието, включително онези, които убили 
петимата мисионери. Библията е преведена на техния език 
и е създадена църква.

Елизабет Елиът написала книгата „Портали на великолепи-
ето“ за живота на петимата мисионери. Тази и други книги 
имали голямо влияние върху евангелските хора по света, 
вдъхновявайки хиляди хора да служат с живота си като 
мисионери. Мъчениците дали живота си, но в резултат на 
това хиляди са чули Евангелието. Всеки от мъчениците имал 
само един живот, но въздействието на живота му било вечно.
„Живей по такъв начин, че когато дойде времето да умреш, 
нямаш какво да правиш, освен да умреш.“ Джим Елиът

ЗА ИЗРАСТВАНЕ

Прочети 32-38
по една глава на ден).

Наизусти Исая 41:13
„Защото Аз Господ твоят 
Бог съм, Който подкрепям 
десницата ти, И ти казвам: 
Не бой се, Аз ще ти помог-
на.” Превод от 1940 г.
„Защото аз Господ Бог твой 
съм който подкрепявам 
десницата ти, И ти казвам: 
Не бой се: аз ще ти помог-
на.” ЦП
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Още един живот, който дал вечен плод
Братът на Джим Елиът го описал като „страхотен мимолетен 
метеорит, пронизващ небето“. Джим имал кратък живот, но 
с голямо въздействие.

За разлика от това, Хериберто Елиът (брат на Джим) служил 
вярно в Перу като мисионер в продължение на 62 дълги 
години, основавайки повече от 150 църкви. Хериберто бил 
верен и скромен слуга, винаги готов да служи на другите. 
Той не постигнал славата на падаща звезда, но влиянието 
му било огромно в Перу.

Мярката на живота не се състои в продължителността му в 
години, а в предаването му на Божията воля. Верен служител 
е този, който продължава да дава живота си ден след ден 
в служба на Бога и другите. Той има само един живот, без 
слава, но смирено инвестиран в далечни страни; този живот 
ще повлияе на твоя свят завинаги.

Как ще прекараш живота си?

“Бог винаги дава най -доброто от себе си на 
тези, които оставят избора на него. „ Джим 
Елиът.

“Дай ми 100 мъже, които не се страхуват от 
нищо, освен от греха и не желаят нищо, освен Бог и аз 
ще променя света “. Джон Уесли

„Спасението на хората трябва да бъде основното жела-
ние и цел на всеки християнин. ”Дейвид Ливингстън

“Божията воля никога няма да ви отведе там, където не-
говата благодат не може да ви поддържа. „ Джим Елиът

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ВЯРАТА И БОЖИЯТА СИЛА В МИСИИТЕ

Може би четенето на тези истории те кара да се чувстваш много малък. Може би си казваш: Но аз не съм като 
апостол Павел или Джим Елиът. Или може би си уплашен от огромността на задачата. Изкушението е да се 
каже: „Невъзможно е, какво мога да направя?“ Имаме само един живот, но предадени на Бога, влиянието му 
може да бъде огромно.

Друг мисионер, чийто живот също имал глобално въздействие, е Хъдсън Тейлър, мисионер, който отворил пътя 
за евангелизация в Китай. Той бил човек с вяра, което му позволило да опита неща, за които други казвали, че 
са невъзможни. Той имал пълна увереност, че няма нищо невъзможно за Бог, когато каза:

 “Открих, че във всяко велико дело на Бог има три етапа: първо, това е 
 невъзможно; второ, трудно е; и накрая го направиш.”  

8. Според твоето разбиране какво имал предвид Тейлър за трудните 
 предизвикателства в живота на мисионер?   ___________________________ 
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 Как този цитат може да те мотивира да предприемеш стъпки на вяра , та 
дори и да се включиш в световните мисии? 

9. Помисли и обсъди тези думи казани от един мюсюлманин:
 Когато чета евангелието ме изпълва с радост. Животът и учението на Исус 

са прекрасни, наистина, наистина, прекрасни. Но,…. Моля, покажете ми 
християни, които са готови да следват пътя на Исус”

СПРИ
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Стъпка 10
Наградата

ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ

Малко хора отделят време 
да помислят за причината 
за съществуването си. 
Всички имаме планове, но 
много пъти те са огра-
ничени до материалното 
и в краткосрочен план. 
Отделети време сега да 
помослиш

Господарят му рече: Хуба-
во, добри и верни слуго! 

над малкото си бил верен, 
над многото ще те поставя; 
влез в радостта на госпо-

даря си.” Матей 25:23

А това казвам, че който 
сее оскъдно, оскъдно ще 
и да пожъне; а който сее 

щедро, щедро ще и да 
пожъне.  2 Коринтяни 9:6

ЗА 
ИЗРАСТВАНЕ

Прочети Псалм 39-45
(по една глава на ден).

Наизусти Псалм 46:10

„Млъкнете и знайте, че Аз 
съм Бог; Ще се възвиша 
между народите, Ще се 
възвиша на земята.“ Пре-
вод от 1940 г.

„Млъкнете, и разумейте че 
аз съм Бог Ще се възвиша 
между езичниците Ще се 
възвиша на земята.” ЦП

ДА СИ МИСИОНЕР Е ПОВЕЧЕ ОТ ЖЕРТВА

1. Въпреки че мисионерският живот изисква жертви, той носи удовлетворение 
и радост. Прочетохме за живота на мисионери като Джим Елиът, Хъдсън Тей-
лър, Дейвид Ливингстън, Гилермо Кери и др. Какво мислиш, че биха казали, 
ако някой попита дали си е струвало да се жертват като мисионери? 

 __________________________________________________________________
 
2. Проповядването на евангелието си заслужава. Какво прави Евангелието в 

тези, които го чуват?
 Деяния 26:18  _____________________________________________________
 Йоан 1:12  ________________________________________________________
 Римляни 8:1  ______________________________________________________

 Мисионерската работа носи светлина и живот на онези, които са в тъмни-
на. Има ли по -добър начин да инвестираш живота си и да изпиташ повече 
удовлетворение?

3. Павел имал удовлетворението да види солунците обърнати, но не само 
 това, какво още видял? 1 Солунци 1:8  _______________________________
 __________________________________________________________________
 Неговите ученици продължили, до степен, че да занесат посланието на 

другите.

4. Мисионерската работа осигурила на Павел удовлетворение и радост за спе-
циалните отношения, които имал с братята и съслужителите си. Какво било 
отношението на Павел към вярващите, които са отговорили на посланието 
му?

 1 Солунци 2:7-8   __________________________________________________
 __________________________________________________________________
 Филипяни 1:3-5  ___________________________________________________
 __________________________________________________________________

5. Прочети Филипяни 3: 7-10 и обсъди дали Павел смята, че жертвите на 
 служението са си заслужавали.  _____________________________________
 __________________________________________________________________

6. Как се чувствал Павел, когато мислел за своите братя служители? Колосяни
  4:7, 9, 14 _________________________________________________________

Защото земята ще бъде пълна Със знанието на славата
 Господна, Както водите покриват морето. Авакум 2:14
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 Той имал привилегията да работи с братя, които обичал, като Тихик, Онисим и Лукас. Той нарече Тимотей 
любимия си син (2 Тимотей 1:2)

7. Прочитайки Деяния 20: 23-24, разбираш ли, че Павел не е бил склонен към мисионерска работа? Оплакваше
  ли се от несправедливостта на положението си?  __________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
 
8.  Въпреки че работата в Африка била изключително трудна, Дейвид Ливингстън казал: „Предпочитам да съм 

в Африка, изпълнявайки Божията воля, отколкото да седя на трона на Англия отделен от нея.” 
 Qual era a diferença entre a recompensa que Livingstone buscava e a que o mundo oferece?  ________________ 
 _______________________________________________________________________________________________

КАКВО НИ ОЧАКВА В БЪДЕЩЕ?
 
9. Какво предсказва Авакум 2:14 за бъдещето?   _____________________________________________________   

10. Как се чувстваш, мислейки, че когато започне вечността, ще има души от далечни страни, които са дошли 
при Христос поради твоето свидетелство или поради свидетелството на мисионер, който си подкрепил в 
молитва и дарение?  

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 

 Представи си радостта, след като подкрепиш мисионер и се молиш за хората, които 
споменава в писмата си, да срещнеш един от тези хора от друг етнос в славата. 

 Ще има ли хора на небето като следствие от живота ти?   _______________________
 ___________________________________________________________________________

11. Даниил 7: 13-14 описва идването на Христос в края на историята. Какво се казва за Христос и за народите?  
 _______________________________________________________________________________________________

12. Кои ще царуват заедно с Христос? Даниил 7:27 ____________________________________________________
 Трябва да разберем, че в един бъдещ момент нещата ще се променят. Народите ще бъдат унищожени (Дан. 

2:44) и заменени от вечното Христово царство, чието царство ще се разпростре върху всички народи. Това 
трябва да ни мотивира да занесем Словото до краищата на земята, така че хората да са подготвени. Това 
също ни насърчава да знаем, че сме част от голяма компания като Евангелието. Ние сме в отбора победител.

13. В крайна сметка какво е заложено, когато човек отговори на призива да направи ученици от всички нации? 
 Откровение 20:15  ______________________________________________________________________________

 Павел обобщава добре, когато казва във 2 Коринтяни 2: 14-16: „ Но благодарение Богу, Който винаги 
ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на позна-
нието на Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, 
които погиват. На едните сме смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно 
ухание, което докарва живот.”

  
 Напиши или се обади на мисионер в областта, за да попиташ за ползите от това да бъде мисионер и за 

удовлетворението, което изпитва.
СПРИ

СПРИ
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