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С признателност 
 

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

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

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

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

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

 Належаща стана нуждата от поредица библейски изучавания за новоповярвали 

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

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

няколко отлични изучавания, чувствахме потребността от нови материали за тези 

студенти.  

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

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

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

значение поради постоянния им контакт със студенти при благовестването и обучаването 

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

основни стъпки към християнска зрялост“.  

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

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

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

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

ние участвахме активно в „спечелването, изграждането и пращането“ на хора за Христос.  

 За това последно издание искам специално да благодаря на Дон Танер за 
професионалното му съдействие при преработването, допълването и редактирането на 

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

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

редакционния процес.  
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От автора 
 

 Лий и Маржи бяха сред многото професионалисти от филмовата и 

телевизионна индустрия, дълбоко засегнати, когато Юнивърсъл Пикчърс 
разпространи своя богохулен филм „Последното изкушение на Христос“.  

 В него Исус е представен като объркан, неморален човек, който не разбира, 

че е Месията. Екранизацията се подиграва с християнската вяра, показва Исус в 

леглото на проститутка, а Юда е изобразен като герой. Във филма Христос казва, че 
е лъжец и лицемер, че мрази Бога и че лукавият се е вселил в Него.  

 Лий беше художествен директор на продукция в Юнивърсъл и посветен 

християнин. В знак на протест срещу филма той отказа, както много други да 

работи в тази компания или за нея. Когато студиото му предложи да работи по 

техен пълнометражен филм, той отказа. Предложението дойде в момент, когато 

той не беше работил месеци наред и спестяванията на семейството бяха вече на 

привършване.  

 След молитва и размисъл Лий и Маржи отклониха предложението, защото 

предпочетоха да не работят за компанията, похулила техния Господ и потъпкала 
чувствата на милиони християни. 

 Но Бог беше верен. Наскоро след това Маржи получи известие по пощата, в 

което й съобщаваха, че фигурира сред наследниците по завещание. В писмото 
имаше приложен чек за 30 000 долара.  

 Дали поставяме Бога на първо място в живота си е белег на покорството ни. 

Християнският живот е парадоксален. Нашият Господ заявява: „Ако някой иска да 

дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вземе своя кръст и така да Ме следва. 

Защото, който иска да спаси живота си, ще го загуби; а който загуби живота си 

заради Мен и заради благовестието, ще го спаси“ (Марк 8:35, 35). 

 Като покорни християни Лий и Маржи вярваха в суверенния, свят, верен, 

любящ, всемогъщ Бог, на Когото поверяваха всички свои обстоятелства и решения. 

Те бяха уверени в достоверността на обещанията Му, независимо как стояха 
нещата около тях.  

 От многобройните си пътувания по света съм стигнал до извода, че повечето 

християни са обезсърчени пораженски настроени и безплодни, защото не живеят 

в покорство на Господ Исус.  

 Веднъж един студент ме попита: „Ако предам живота си на Христос, няма ли 

да се превърна в пионка?“ Разбира се, че не. Няма да бъдем пионки. Като хора със 

свободна ние имаме право на избор. Но колкото повече разбираме любовта, 

мъдростта, благодатта и силата на Бога, толкова повече ще желаем да Му 

поверяваме всичко в живота си. Можем да се провалим в християнския си живот 
само когато решим да не се покоряваме на нашия велик и верен Господ.  
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 Нека ви задам един въпрос: вие живеете ли в покорство на Господ Исус? 

Плодотворни  Негови ученици ли сте? Желаете ли да живеете изобилен и 
целенасочен живот за Негова слава?  

 Насърчавам ви да започнете да се доверявате. Прилагайте на практика 

наученото в уроците и изберете да живеете в покорство на Бога. Така радостта на 

Господа ще нахлуе в живота ви и ще изпитате дълбокото, непреходно  усещане на 
Неговото свято присъствие. Той ни е обещал това (Йоан 14:21).  

Бил Брайт 
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Каква е целта на това изучаване 
 

Обичаната от всички библейски преподавателка Хенриета Миърс знае 
ключа към истинската свобода.  

Обръщайки се към своите студенти, тя казва: „Птичката е свободна във 

въздуха. Ако я сложим във вода, тя ще загуби свободата си. Рибата е свободна във 

водата, но ако я оставим на пясъка, ще умре. Тя е извън естествената си среда. По 

същия начин, младежи, християнинът е свободен, когато изпълнява Божията воля 

и следва Божиите заповеди. Тези условия са също толкова естествени за Божиите 
деца, както водата за рибата или въздухът за птицата.“ 

Покорството спрямо Бога е естественото духовно следствие на вярата. То 

води до неизброими и разнообразни благословения.  

Подготвил съм това изучаване, за да ви помогна да се запознаете с някои от 

тези благословения. Тези уроци ще ви бъдат полезни в четири насоки: 

 Първо, ще разберете защо е толкова важно да се покоряваме на Бога. Ще 

откриете какво казва Божието Слово за покорството, както и защо покоряването 

на волята ни на нашия милостив небесен Отец носи големи благословения.  

Второ, ще се научите да се покорявате на Бога от сърце. Истинското 

покорство на Божия призив за живота ни включва и правилно отношение, а не само 

външни действие. Това изучаване ще ви насочи към конкретни стъпки, с чиято 

помощ ще можете да живеете в искрено покорство на нашия Господ.  

Трето, ще схванете ценността на покоряването на Господа независимо от 

общественото мнение и натиска от страна на околните. Искреният Християнин 

винаги защитава Христос сред приятелите си. Ако се поддадем на страна от хората, 

Сатаната може да опетни нашето свидетелство. Но ако се предадем на Божия Дух, 

нашият живот и свидетелство ще печелят хора за Христос.  

Четвърто, когато се покорите на Божията воля, ще намерите сигурност в 

живота. Мнозина търсят сигурност и изобилен живот в богатството, брака или 

кариерата. Но сигурността идва единствено вследствие познаването и 

покоряването на всемогъщия Бог.  

Основи на вярата 

Стъпка 6: „Християнинът и покорството“ е част от „Десет основни стъпки към 

християнска зрялост“. Това е серия от изучавания, издържали изпита на времето и 

предназначени да осигурят стабилна основа за вярата ви. Насърчавам ви, когато 

свършите „Стъпка 6“, да продължители с изучаването на останалите „Стъпки“.  

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

с основните доктрини на християнската вяра. Прилагайки усвоените принципи, ще 

започнете да растете духовно и да намирате разрешение на проблемите, с които 
вероятно ще се сблъскате като новоповярвал.  
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Ако сте напреднали във вярата, ще откриете как да помагате на другите да приемат 

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

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

на Библията.  

 Поредицата включва една книжка за встъпителното изучаване и десет 

отделни книжки за всяка „Стъпка“. Тези ръководства за изучаване съответстват на 

разширеното и осъвременено издание на „Наръчник за християнска зрялост“ и 

„Десет основни стъпки – ръководство за водещия“.  

 Всяка „Стъпка“ разкрива различен аспект  от християнския живот и учения 
и съдържа уроци, които помагат да се изучават както самостоятелно, така и в група.  

 Насърчавам ви, докато изучавате „Стъпка 6“, да разсъждавате трезво и 

непредубедено. В процеса на изучаване непрестанно молете Бога да прави нуждата 

ви от пълно покорство спрямо Него все по-осезаема за вас. Молете Светия Дух да ви 
изпълни със силата Си, за да живеете покорно и плодотворно за Господ Исус.  
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Как да извлечете ползата от това изучаване 
 

На страница 10 от тази „Стъпка“ ще намерите подготвителна статия „Всеки 

ден под знака на Божията воля“. Тя ще ви даде ясна представа за победоносния и 

изобилен живот, който можем да водим, когато се научим да се покоряваме на 

нашия славен Господ.  

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

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

началото на всеки урок прочитайте целта му. Тя посочва основната задача на 

изучаването. Помнете я, докато разработвате урока.  

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

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

преговаряйте научените стихове. 

 Нашият Господ ни заповядва да изучаваме Словото Му. В притчи 7:1-3 ни се 

напомня следното:  

 Сине Мой, пази думите ми, и запазвай заповедите ми при 

себе си. Пази заповедите ми и ще живееш – и поуката ми, 

като зеницата на очите си. Вържи ги за пръстите си, 
начертай ги на плочата на сърцето си.  

Като размишлявате върху научените стихове и чрез вяра 

изповядвате Божиите обещания, ще изпитате радостта, 

победата и силата, които Божието Слово внася в живота на 

християните. Когато завършите изучаването на цялата 

поредица, ще бъдете способни да разработите свой метод на 

изучаване на Библията, като продължавате да използвате систематични подходи 

за наизустяване на Божието Слово.  

Изучаване на уроците 

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

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

изучаваме. Често единствената разлика между четенето и изучаването се състои в 

една тетрадка и химикалка.  

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

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

сутрин) за изучаване на Библията, размишляване върху Словото и молитва.  

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

изучаването на Библията не е придобиването на знания или натрупването на 

библейска информация, а близкото и сърдечно общуване с Бога. 

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

Най – важната цел 
при изучаването на 

уроците не е 
придобиването на 

знания, а близкото 

и сърдечно 
общуване с Бога. 
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▪ Определете конкретен час и място на провеждане на изучаването. Уговорете 

си среща с Бога и я спазвайте. 

▪ Пригответе си молив или химикалка, Библията и тази малка книжка. 

▪ Започвайте с молитва за Божието присъствие, благословение и мъдрост.  

▪ Размишлявайте върху целта и определете как тя се вписва в 

обстоятелствата около вас. 

▪ Научете наизуст посочените стихове. 

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

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

като четете пасажите от Писанието и размисляте върху въпросите. Давайте 

възможно най-изчерпателни отговори.  

▪ Когато стигнете до практическото приложение, отговорете честно на 

въпросите и започнете да ги прилагате в живота си.  

▪ Молете се и отново прочетете урока. След това преразгледайте отговорите 

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

▪ Преговорете научените стихове. 

▪ Върнете се на целта на урока и преценете дали тя е изпълнена. Ако не е, 

както още трябва да направите? 

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

да растете духовно в конкретните области, които ви е разкрил. 

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

допълнително време за преговора. Трябва да сте сигурни, че напълно 

разбирате всеки урок.  

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

помолете Бог за мъдрост и преговаряйте съответния урок или уроци 

дотогава, докато напълно ги разберете и започнете да прилагате истините в 

живота си.  

Тези изучавания не са предназначени за изграждане на цялостна систем от 

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

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

Представените тук духовни истини ще направят срещите ви с Господ Исус Христос 

близки и сърдечни и ще ви разкрият обещания от Исус пълноценен и изобилен 
живот (Йоан 10:10). 

Работете задълбочено по уроците и не бързайте! Отделяйте достатъчно време 

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

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

позволете на Светия Дух да ви учи. Като прекарвате време с нашия Господ в 

молитва и изучаване на Словото и като му се доверявате и покорявате, ще изпитате 

чудната радост от Неговото присъствие (Йоан 14:21).  

Прилагайки принципите от това изучаване, вие ще започнете да разбирате по-

добре както означава да пребъдваме в Христос и да принасяме плодове за Негова 
слава.  
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 Всеки ден под знака на Божията вола 
 

 Защо не дойдеш с на църква?“ Моите хазяи ми задаваха този въпрос при 

почти всяка наша среща.  

 Дълго време аз само се усмихвах и благодарях на това мило възрастно 

семейство за поканата, а после измислях някакво извинение. Откакто бях напуснал 

дома си, за да следвам, аз рядко ходех на служба. Предпочитах да прекарвам 

неделите си в аматьорската радиостанция и в езда из Холивуд Хилс. 

 През 40-то години бях започнал бизнес в Холивуд, щата Калифорния, и тези 

благочестиви хорица, надхвърлиха 80-те, ми благовестваха по вероятно 

единствения известен им начин. Те не знаеха, че един ден техните немощни усилия 

щяха да доведат до моето приемане на Христос. Те не се предаваха пред младежа от 

Оклахома и тяхното покорство се превърна в една от предпоставките да се обърна 
към Бога.  

 Защо е толкова важно да се покоряваме на Бога? Какво казва Божието Слово 

по този въпрос? Позволете ми да спомена само няколко от причините да 

подчиняваме волята си на нашия милостив небесен Отец в знак на любов и 
покорство.  

 Първо, Бог ни заповядва да го правим. В Еремия 7:23 Бог 

казва: „Слушайте гласа Ми, и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми 

бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви 

заповядвам, за да благоденствате.“ При все че в Стария Завет 

Бог много държи на жертвите, за Него покорството е по-

ценно. Когато цар Саул проявява непокорство спрямо Бога в 
името на жертването, пророк Самуил казва:  

Всеизгаряния и жертви угодни ли са тъй Господу, както слушането 

Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и 

покорността – от тлъстината на овни. Защото непокорността е като греха на 

чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже 

ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар (1 Царе 
15:22, 23). 

Второ, покорството показва нашата вяра. Апостол Павел пише: „… аз ви 

умолявам… да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, 

което е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с тоя свят, а се 

преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е 

Божията воля – това, което е добро, благоугодно и съвършено… а всичко, което не 

става от вяра, е грях“ (Римляни 12:1,2; 14:23). Непокорството на Саул е отражение 

на липсата на вяра и му струва царството. Когато ние не се покоряваме на Господа, 

това ни лишава от благословенията на Неговото царство – победоносен, изобилен 

и плодотворен живот. Невинаги ще разбираме Божиите заповеди, но можем да се 

доверяваме на мъдростта Му и с покорството си да показваме, че вярата ни е 

искрена.  

Покорството 

показва вярата ни 
в Христос и носи 

слава на Бога. 
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Трето, покорството носи слава на Бога. Когато Му се покоряваме с вяра, 

животът ни ще Му бъде угоден. Другите ще виждат „добрите ни дела“ и ще 
прославят небесния ни Отец.  

Великият Евангелизатор на 19 век Дуайт Л. Мууди бил провокиран от 

следното изявление: „Светът още не е видял какво Бог може да направи във, чрез и 

за човека, напълно покорил себе си на Господ Исус Христос.“ Отговорът на Мууди 

бил: „Аз искам да бъда този човек.“ В резултат на това той донася голяма слава на 

нашия Господ, защото Бог го използва както никого друг  дотогава за достигането 
на благата вест до хиляди хора. 

 В Йоан 15 Исус описва Себе Си като лозата, а християните като пръчките. Той 

казва: „Стойте в Мен, и Аз във Вас. Както пръчката не може да даде плод от само 

себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.“ (Йоан 

15:4). Да стоим или да пребъдваме, означава да се покоряваме. Покорният 
християнин дава много плод за Христовата слава.  

 Четвърто, покорството води до победа. Стратегията на Сатаната е да ни 

накара да не се покоряваме на Бога. Това е целта му в Едемската градина, когато 

изкушава Ева; това е целта у и днес.  

 В Яков 4:7 се казва как можем да победим врага. Трябва да се „покоряваме“ 

на Бога и да се „противим на дявола“ и той ще бяга от нас. Следователно 

покорството е първата стъпка към духовна победа.  

 Пето, покорството показва любовта ни към Бога. Исус казва: „Ако Ме люби 

някой, ще пази Словото Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и 

ще направим жилище у него. Който не Ме люби, не пази думите Ми“ (Йоан 14:23, 

24). Думата любов обозначава действие. Тя предизвиква покорство и желание да 
угодим.  

 Шесто, покорството освобождава силата на Светия Дух в живота ни, като 

ни прави добри свидетели за Господ Исус. Павел говори за нуждата от Неговата 

сила. Той казва: „… за да приведе езичниците в покорност – чрез слово и дело, със 

силата на знамения и чудеса, със силата на Божия Дух“ (Римляни 15:18, 19) 

 Седмо, Бог се открива на хората, които Му се покоряват. Ако Христос не 

присъства осезаемо в живота ни и не ни носи радост, това може да е следствие от 

непокорство. Исус обещава да се разкрива на всички, които Му се покоряват (Йоан 

14:21). 

 Притежавате ли желаните от вас сила и удовлетворение в своето 

християнско служение? Насърчавам ви с вяра да изповядвате силата на Светия Дух, 

възпитавайки ума и сърцето си, като се покорявате на Бога и Словото Му. 

 Неотдавна един известен евангелизатор разговаряше по телевизията с 

пастора на църква от бедните квартали на Ню Йорк. Паството му се събираше в 

стар, изоставен склад в една ужасно запустяла част на града. Положението бе 

опасно – трима работници бяха убити наскоро, на други бе нанесен побой, а 
няколко жени бяха изнасилени.  
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 Евангелизаторът попита пастора защо е останал там. Със сълзи на очите 

пасторът отговори: „Бог ме е призовал да Му служа на това място и аз трябва да се 
покоря.“ 

 Също като пастора от бедните квартали понякога Бог призовава при трудни 

и опасни обстоятелства. Покорството на Бог зове към свръхестествен живот. Не 

можем да се осланяме на собствените си сили, за да следваме Бога. С вяра трябва да 

изповядваме присъствието на Светия Дух в нас, изпълващ, укрепващ и 

направляващ живота ни.  

Открил съм няколко практически стъпки, които ни помагат да покоряваме 
живота си на Божия план за нас.  

Първо, изучавайте и мислете върху характера на Бога. Вярата винаги има 

обект. Обектът на вярата на християните в Бог. Нашата представа за личността на 

Бога предопределя мислите, делата и думите ни. Книгите, които четем, музиката, 

която харесваме, целият ни начин на живот се влияе от това как гледаме на Него. 

Когато наистина разбираме колко нежен, мъдър, силен и благонадежден е Бог, 
няма да ни е трудно да Му се доверяваме и покоряваме.  

Второ, познавайте Словото Му. Духовното ни покорство и израстване трябва 

да се основава на святото Божие Слово. Колосяни 3:16 ни съветва да помним 

казаното от Христос и да оставяме Неговите думи да обогатяват живота ни и да ни 

дават мъдрост. Прочетете глави 5-7 от Матей и направете списък на всички 

наставления, които Господ дава в този пасаж. Скоро ще забележите определени 

действия и отношения, характерни за живота на покорния християнин.  

Третата стъпка е да разбираме Божията воля за живота си. Божието Слово 

заявява, че Бог действа в нас, за да желаем и да действаме според Неговото 

благоволение (Филипяни 2:13). Планът Му за нас ще бъде недвусмислен, ако всеки 

ден изучаваме и размишляваме над Словото Му, прекарваме време с Него в молитва 
и изпълняваме заповедите Му.  

Бог ни направлява чрез праведните желания на сърцето ни в съответствие с 

Неговото Слово и ни отваря широка врата за действие.  

Четвъртата стъпка към покорството е просто да правим това, което Бог ни 

заповядва, в силата на Светия Дух. Усещането за мир и удовлетворение идва едва 
когато позволим на Светия Дух да изпълни Божия план чрез нас.  

Хората навсякъде имат нужда от Господ Исус Христос. За искрения 

християнин няма друга алтернатива освен покорството. С Великото поръчение Бог 

ни овластява и изпраща да говорим за Него. Планът Му за всеки от нас включва 

редовното благовестие. 

Насърчавам ви да покорите живота си на нашия славен Господ. Търсете 

волята Му за своя живот и с радост се покорявайте на това, което Той влага в 

сърцето ви да направите за Него. Така ще надвиете силата на греха и ще изпитате 

обещаната от Него близост на присъствието Му. 
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В Римляни 8:2 Павел пише: „Защото законът на животворящия Дух в Христос 

Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта.“ Покорството ни на нашия 

Господ ни подготвя за духовната битка със Сатаната и ни дава възможност да 

изпитаме силата на Светия Дух в устояването на изкушенията и греха. (вижте Яков 
4:7). 

Покорството носи духовно здраве. Апостол Йоан пише: „Възлюбени, моля се 

да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.“ Когато се 

покоряваме на Господ Исус и живеем според Словото Му, ние имаме надежда да 

запазим умовете и телата си чисти и да се радваме на по-дълъг, изобилен и 

победоносен живот, през който да Му служим. Духовната ни сила също расте. 

Когато се покоряваме на Божиите заповеди в малките неща, Той увеличава силата 

ни да му се покоряваме и в по-големите. 

Разбира се, да живеем достоен на нашия Господ начин, като във всичко се 

стремим да бъдем угодни на Него, ни дава възможност да бъдем плодоносни във 

всяко добро дело. Исус казва: „Вие не избрахте Мен, а Аз избрах вас и ви определих 

да отидете и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен“ (Йоан 15:16).  

През последните 49 години съм изминал хиляди километри, посещавайки 

повечето по-големи страни в света, но още не съм срещнал непокорни, но щастливи 

християни, нито верни и покорни, но нещастни християни независимо от 
трудностите по пътя им.  

Покорили ли сте всичко в живота си на Господ Исус? Плодоносни Христови 

ученици ли сте? Насърчавам ви да направите стъпка на вяра. Решете да се 
покорявате на Бога и направете благовестването свой начин на живот. 

Молитвата ми за вас е изучаването на тези уроци да утвърди  във вас 

желанието да се покорявате на Бога – да Го следвате искрено и чистосърдечно във 

всичко, което мислите, казвате и правите, без да се влияете от мнението и 
желанията на другите, и така всеки ден да живеете под знака на Божията воля.  
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Урок 1: Покорството – ключ към познаването на Божията 

воля 
 

 Чудили ли сте се някога каква е Божията воля за вашия живот? Налагало ли 

ви се е да стоите пред трудно решение и да се питате как ли Бог би желал да 
постъпите в тази ситуация?  

 Всички нас ни вълнуват въпросите, свързани с бъдещето ни. Въпроси като: 

Как да разбера Божия план за живота си? Каква работа да започна? Това ли е 

човекът, за когото Бог иска да се оженя? Това добра инвестиция ли е? Трябва ли да 

кажа благата вест на шефа си? Сигурно има още въпроси, които бихте могли да 
добавите.  

Най-голямото ми откритие, свързано с разпознаването на Божията вола, включва 
следното:  

● Пълно покорство на господството на Христос в 

живота ми; 

● Живот в покорство чрез силата на Светия Дух; 

● Запазване на първата ми любов към нашия 

Господ. 

Много християни така упорито се опитват да 

открият Божията воля, че губят радостта на Господа 
и изоставят първата си любов към Него.  

 

Всичко, което се иска от нас, е да пребъдваме в Христос, да запазим първата си 

любов към Него и да живеем в силата на Светия Дух. Тогава животът ни ще 

отразява Божията воля. Когато ходим по Духа, Той ще ни помага при вземането на 

най-важните решения в живота. Той ще ни напътства и в многобройните решения, 

които ни се налага да вземаме всеки ден, както и когато избираме как да постъпим.  

Говорейки за Светия Дух, Исус казва: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, 

ще ви води във всяка истина… и ще ви извести за идните неща““ (Йоан 16:13). И 

така, ключът към познаването на Божията воля е покорно да следваме насоките, 

давани ни от Светия Дух на истината. Ако сме готови да се доверяваме и 

покоряваме на Бога и да водим свят живот, Той ще ни открива Себе Си и ще 

направлява стъпките ни.  

Цел: желание да споделяме 

преди всичко Божията воля.  

Прочетете: Римляни 1 и 2. 

Научете наизуст: Йоан 
14:21 
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Сатаната е враг на душите ни. Неговата задача е да ни пречи да бъдем 

ефективни и плодотворни свидетели. Но макар да притежава голяма сила, 
Сатаната не може да ни сломи, ако сме изцяло посветени и покорни на Христос.  

Някои хора не желаят да поверят напълно живота си на Бога, защото се 

страхуват, че Той ще поиска да промени плановете им. Да, Той ще промени 

плановете ни. Неговите планове са безкрайно по-добри от най-доброто, което 
можем да си представим. 

Не ли логично Този, който ни е създал, да знае по-добре от нас целта, с която 

сме създадени? И след като ни обича достатъчно много, че да умре за нас, не е ли 
логично да приемем, че Неговите пътища са най-добрите (Римляни 8:32)?  

Покорството е истинската проверка на любовта ни към Христос и ключът към 
разпознаването на Божията воля за нас.  
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Урок 1: Изучаване на Библията 
 

Непокорството на цар Саул 

Прочетете 1 Царе 15 

1. Каква заповед Бог дава на Саул чрез пророк Самуил?  

 

2. Опишете как Саул оправдава действията си. (15:7-9) 

 

3. Искрено ли е покаянието на Саул? 

 

4. Основният принцип, който можем да извлечем от тази история, се намира в 

стих 22. Какъв е той? 

 

 

5. Как християните оправдават непокорството си днес? 

 

Покорството на Павел 

Прочетете Деяния 9:1-22. 

1. Каква е Господната заповед към Павел (тук наричан Савел)?  

 

2. Как я изпълнява Павел?  

 

 

3. Защо покорството на Павел в този определен момент е така важно? 

 

 

4. Според вас как покорството на Павел потвърждава верността на принципа 
от 1 Царе 15:22?  

Покорството на Ананий 

Прочетете Деяния 9:10-22 

1. Каква е Божията заповед към Ананий?  

 

2. Как реагира Ананий? 
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3. Как постъпва той в крайна сметка? 

 

4. Защо покорството му в този определен момент е така важно? 

 

5. Какво е косвеното влияние на неговото покорство върху нас? 

 

Урок 1: Практическо приложение 
 

1. Как щяхте да се чувствате на мястото на Ананий? 

 

2. Кое е най-важното от този урок, което научихте за покорството?  

 

 

3. Коя своя конкретна слабост трябва да покорите на Христос? 

 

 

4. Какви стъпки ще предприемете, за да започнете да се покорявате и в тази 

област?  
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Урок 2: Неискреното покорство 
 

Наскоро сред абитуриенти чух следната забележка: „Уф, най-сетне се 

свърши. И то съвсем не зле. Ако се бях провалил наш‘те щяха да ме застрелят!“ 

В изказването си по време на церемонията по завършването една от 

зрелостничките, дошла от Азия по линия на обменна програма, заяви през сълзи: 

„Сърдечно благодаря на своите родители за това, че ме обичат и ми дадоха 

възможност да получа образование в тази велика страна. Искам да направя всичко, 

което е по силите ми, за да им покажа колко много ги обичам и да ги накарам да се 

гордеят с мен.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Каква разлика в мотивите на тези млади ходи! Момчето очевидно се 

страхуваше от родителите си, докато момичето разбираше и оценяваше това, което 
родителите й бяха направили за нея. 

Епитафията на израелския цар Амасия гласи: „Той върши това, което бе 

право пред Господа, но не със съвършено сърце“ (2 Летописи 25:2). Покорството не 

е само външни действия, а и отношение. Какви са мотивите, с които се покорявате 

на Христос? От страх и себелюбива амбициозност ли служите на Христос? Или Му 

служите вярно, понеже разбирате и ценявате Божията любов и стореното от Него 
за вас?  

  

Цел: Да се разбули 

привидното покорство и да 
се стимулира искреното 
покорство.  

Прочетете:  

Римляни 11-13. 

Научете наизуст: 

 Колосяни 3:23 
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Урок 2: Изучаване на Библията 
 

Пример за неискрено покорство:  

Прочетете Деяния 4:32-5:11 

1. За християните в древен Ерусалим всичко е било обща собственост. Всеки 

от тях оставял каквото има в общата хазна, след което средствата се 

разпределяли за нуждите на християнската общност.  

Какво ги е карало да се отказват от личната си собственост? (стих 32) 

 

 

2. Един автор казва, че днес много хора гледат на сметната църква като на 
ресторант, където хората от всякакъв тип се срещат за известно време, 
седят заедно и после се разотиват, без да се познават, нито да се 
интересуват един от друг. 
Каква е вашата оценка за общението в църквите днес в сравнение с 
общението на християните в Ерусалим?  
 
Какво отношение прозира зад поведението на ранните християни? 
 
Мислите ли, че това е така във вашата църква? 
 
Какво можете да направите, за да подобрите общението в църквата си? 
 

3. Когато Варнава продава земята си, която вероятно е струвала много, и 
дава парите на църквата, несъмнено другите християни са похвалили 
постъпката му. 

 
Според вас как постъпката на Варнава би могла да е повлияла на Ананий 
и Сапфира?  
 
 

4. Според вас какво е подтикнало Ананий и Сапфира да продават имота си и 
да дадат парите на църквата?  

 
 

5. По какво техните молитви се различават от тези на Варнава?  
 

Важността на християнското ни свидетелство 
 

1. Как е възможно да изучаваме Библията, да благовестваме на другите, да 
посещаваме християнски събития и въпреки това да съгрешаваме, като в 
същото време си мислим, че сме угодни на Бога?  
 

 
2. По думите на Христос в какво грешат хората по Негово време? (Марк 7:6) 
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3. Защо за Бога отношението ни е също толкова важно, колкото и делата ни? 
 

 
Отношение на даването и молитвата 

Прочетете: Матей 6:1-8 

 
1. Всеки от нас е склонен да  върши неща с цел да спечели одобрението на 

приятели си. Когато това желание се превърне в единствен наш мотив, 
тогава отношението ни е неправилно. Припомнете си някой свой познат, 
който има богоугодно отношение към даването. Как неговото поведение се 
различава от поведението, описано в Матей 6? 
 

 
2. Посочете няколко начина да се предпазим от неискреност, когато даваме. 

 
 

3. Сама по себе си молитвата пред хора не е грешна. На кого всъщност говорим, 
когато се молим в група и на глас?  

 
4. Как можем да превърнем участието си в групови молитви в свидетелство за 

любовта си към Бога?  
 

Урок 2: Практическо приложение 
 

1. Прочетете 1 Коринтяни 13:1-3. Перифразирайте тези три стиха, като 
използвате свои думи. 

 
 
 

2. Като се позовавате на този пасаж, каква според вас е връзката между 
любовта и искреното покорство?  
 

 

3. Мотивите ви за кое ваше действие или дейност трябва да се променят?  
 

 
4. Как очаквате тази промяна да се отрази на хората около вас? 

 

 
5. Как очаквате тази промяна да се отрази на вашия живот?  
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Урок 3: Личната чистота 
 

Малко неща в живота са по-важни от отношенията ни с другия пол. Още по-
малко са онези, които дават по-голям повод за изкушения.  

Преди време научих, че един уважаван християнски водач е тръгнал по 
грешен път, и това ме натъжи много. Той очевидно не бе имал намерение да го 
прави, но когато изкушението дошло, той се поддал. Това причини огромна болка 
на семейството му, на приятелите и близките му християни.  

Най-трагичното бе това, че свидетелството му и усилията му да благовества 
пострадаха невъзвратимо. Неговият грях стана повод мнозина да охулят и 
отхвърлят каузата на нашия Господ.  

Като християни ние сме призвани да живеем свят живот. Трябва да 
отхвърляме грешните пътища на света и да почитаме Христос, винаги покорни на 
Неговите заповеди.  

Божието Слово ни казва: „Като деца на послушанието не се съобразявайте с 
предишните страсти, които имахте във вашето незнание; а както е свят Този, който 
ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение; защото е писано: 
„Бъдете свети, понеже Аз Съм свят“ (1 Петър 1:14-16). 

 
 
Докато изучавате този урок, не забравяйте следното:  
 

1. Неморалността започва в мислите и чрез Своя Свят Дух Бог трябва да ни даде 
победа там.  

2. Библията ни дава правилни възгледи за секса. Божието Слово учи, че 
сексуалните взаимоотношения могат да бъдат източник на удоволствие  и 
благословение, когато са поставени в правилните рамки – брака. Библията 
не описва секса като грешен, отблъскващ или мръсен. Също както огънят 
може да донесе голяма полза за човека, но може да има и катастрофални 
последствия, ако не бъде използван правилно, така и сексът е голямо 
благословение, но може да бъде и разрушителен за живота, когато се 
използва своеволно и неправомерно.  

3. Нашият милостив Бог ни прощава греховете и ни очиства от всяка неправда 
в тази област така, както прави това и във всички други области в живота. 
Ето защо нямаме причина да се самообвиняваме ненужно. Давид се покайва 
за прелюбодействието си с Витсавее. Той казва: „Признах греха си пред Тебе 
и беззаконието си не скрих; рекох: Ще изповядам Господу престъпленията 
си; и Той прости вината на греха ми“ (Псалм 32:5). 

4. Цялото ни поведение към другия пол трябва да служи за добър пример и да 
не дава на другите повод да се съмняват в нашето свидетелство.  

 
  

Цел: Желание за свят живот. 

Прочетете: Римляни 3 и 4. 

Научете наизуст: 1 Коринтяни 6:18 
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Урок 3: Изучаване на Библията 
 

Чистотата и мислите 

1. Какво казва Христос за нечистите мисли? (Матей 5:27,28) 

 

2. Избройте нещата, за които трябва да мислим. (Филипяни 4:8) 

 

Защо човешкият ум не иска да мисли за тези неща? (Римляни 8:7) 

 

 

3. Какво в нашето съвремие и домове ни навежда лесно на нечисти мисли? 

 

4. Как се постига надмощието над нечистите мисли? (Галатяни 5:16) 

 

Какво можем да направим, за да избегнем  нечистите мисли? (Римляни 

13:14) 

 

 

5. Съотнесете тези стихове към нещата, които изброихте под въпрос 3. Какво 

ще направите, за да надвиете изкушенията във всяка от тези области?  

 

Забележка: Изкушението и грехът в мислите са две различни неща. През ума ни 

могат да преминават лоши помисли, но ние съгрешаваме тогава, когато ги 

задържаме там.  

Как можем да избегнем някои изкушения? (2 Тимотей 2:22) 

 

Чистотата и другият пол 

1. Какво казва Библията за сексуалните взаимоотношения на подходящото за 
тях място? (Евреи 13:4) 

 

2. Какво трябва да направи християнинът, когато е изкушаван от нещо 
неморално? (1 Коринтяни 6:18) 

 

Защо? 
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3. Запишете нещата, които със сигурност ще ви помогнат да устоите на 

изкушенията. (1 Коринтяни 10:13) 

 

 

4. Със свои думи напишете предупрежденията срещу неморалността, които се 

съдържат в тези пасажи от Писанията:  

Притчи 6:26 

 

 

Притчи 6:32 

 

 

1 Солунци 4:3-8 

Чистотата и прошката 

1. Със свои думи напишете какво се казва за Божията прошка в следните 

стихове: 

Псалм 103:12 

 

 

Исайя 43:25 

 

 

1 Йоан 2:1,2 

 

2. Какво трябва да направим, за да получим Божията прошка? (1 Йоан 1:9) 

 

Урок 3: Практическо приложение 
 

1. Какво нечисто в живота си трябва да признаете и поправите? 

 

2. Кои от нещата, които правите или ви заобикалят, усилват изкушението? 

 

3. Изберете подходящ стих или пасаж от този урок, приложете го към 

приложението си и запишете резултата, който очаквате да получите.  
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Урок 4: Мнението на другите е без значение 

 

Уилям Кери, беден английски обущар, роден в края на 18 век, трябвало да 

преодолее огромни пречки, за да последва Божия призив да стане мисионер в 

Индия. Противопоставяйки се на дейността му, директорите на огромната и 

влиятелна „Ийст Индия Къмпани“ представили следната резолюция в английския 
парламент.  

Изпращането на мисионери в едно източно владение е най-

налудничавият, най-екстравагантният, най-скъпият и най-

неоправданият проект, който някога е хрумвал на някой побъркан 
фанатик.  

След това, през 1796 г. общото събрание на Църквата на Шотландия приело 

следната резолюция:  

Да се разпространява знанието  за благата 

вест сред варвари и езичници ни се струва 
крайно нелепо.    

  Изказвайки се в Камарата на 

общините, един представител на 

опозицията заявил, че по-скоро би се 

съгласил в Индия да бъде пусната шайка 
дяволи, отколкото група мисионери.  

 Въпреки цялата тази враждебност 

Кери упорствал. „Защо душата ми се 

вълнува? – пише той. – Нещата могат да се 

обърнат към по-добро, отколкото 

очаквам. Всичко е известно на Бога и Той има грижата.“ 

 Уилям Кери издържал проверката и станал родоначалник на съвременните 
мисии.1  

Искреният, посветен християнин винаги отстоява Христос, независимо каква е 

съпротивата, общоприетите норми или мнението на околните. Ако се поддадем на 

страха от хората, Сатаната може значително да урони свидетелството ни. Ако се 
покоряваме на водителството на Божия Дух, хората ще се обръщат към Христос. 

 Насърчавам ви да отстоявате Христос и да бъдете плодотворни за Негови 

свидетели, независимо какво е мнението на другите.  

  

 
1 Адаптирано от „Предизвикателството на живота“ от Осуалд Дж. Скот 
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Урок 4: Изучаване на Библията 
 

Петър отрича Исус 

Внимателно прочетете Матей 26:57-75. 

1. Петър познава и искрено обича Христос, но когато идва моментът открито 

да признае, че следва Христос, какво прави той? (стих. 58) 

 

2. Забележете коренните различия между Христос и Петър: Кой обвинява 

Христос? (стих 29) 

Кой обвинява Петър? (стихове 69,71) 

 

 

Как Христос отговаря на Своите обвинители? (стих 64) 

 

 

Как Петър отговаря на своите обвинители? (стихове 71-74) 

 

 

Какво се случва с Христос, когато казва истината? (стихове 67,68) 

 

 

Какво става, след като Петър изрича тези лъжи? (стих 75) 

 

 

3. Някои хора твърдят, че Христовите учения са само за слабаци, страхливци, 

невротици и за тези, които не могат сами да се справят с живота. Като съдите 

по примера на Христос и на Петър, как бихте оценили подобно твърдение?  

 

Възстановени взаимоотношения 

1. След възкресението на Христос какво съобщава ангелът на жената в Марк 

16:7? 

 

Защо ангелът изрично споменава името на Петър?  

 

 

2. Въз основа на какво Христос може да възстанови взаимоотношенията ни с 
Него дори след като сме се отрекли от Него? 

 

Промяната на Петър 
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1. След по-малко от два месеца, в деня на Петдесятница, Петър се изправя сред 

учениците и смело защитава християнската вяра пред подиграващата се 

тълпа (Деяния 2:13-15).  

 

Петър безстрашно прави едно шокиращо твърдение. Какво е то? (Деяния 

2:36) 

 

 

2. Откъде произтича тази радикална промяна в живота на Петър? (Деяния 1:8; 
4:8) 

 

3. Какво се случва след това? (Деяния 2:37-41) 

 

4. Сравнете действията на учениците по време на разпъването на Исус (Лука 

22:47-62; 23:49; Матей 26:56) и по време на тези събития, описани в Деяния. 

Каква е ролята на християнското общение и единство в установяването 
срещу влиянието на околните?  

 

Урок 4: Практическо приложение 
 

1. Според вас по какво вродената смелост и дързост се различават от 

изпълването със Светия Дух?  

 

2. Запишете Притча 29:25 със свои думи. 

 

 

3. Ако познаваме и сърдечно обичаме Христос, защо трябва да Го отстояваме 

смело и открито? (Матей 4:19; 10:32; 16:24) 

 

 

Сравнете тези стихове с настроенията си в момента.  

 

 

4. На кого конкретно трябва да кажете благата вест за Христос и пред кого 

трябва да Го отстоявате смело? (Римляни 10:13-15) 
 

Защо?  
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Урок 5: Обуздаване на езика 
 

Всички сме срещали хора с остър, критикарски език. Представете си 

следната сцена. Едно от семействата в групата, с която изучавате Библията, има 
проблеми и решават да ви се доверят. 

Мъжът е едър и мускулест, навикнал на тежка работа по строителните 

площадки. Жената е дребна и крехка. Но използва езика си така  умело, както Давид 

използва прашката си срещу Голиат.  

Едва започнали разговора и мъжът настръхва от словесните нападки на 
съпругата си. 

„Просто не понасям саркастичните нападки на Кити!“ оплаква се той.  

„Охо, големият Мишо не можел да се грижи за себе си!“ срязва го тя.  

Мишо стиска устни и клати глава. „Не мисля, че ще издържа дълго. Обичам 

жена си, но тя ме убива с езика си!“ 

Често неприязънта, скрита в сърцето ни, пропива думите и 

делата ни. Думата „език“ се споменава деветдесет и три пъти 

в Библията и често се говори за неговата разрушителна сила.  

Бичът на езика (Йов 5:21). 

Беззаконието ти поучава устата ти, и си избрал езика на 

лукавите (Йов 15:5). 

Ако и да е сладко злото в устата му, та го крие под езика си 
(Йов 20:12). 

Извратеността в езика съкрушава духа (Притчи 15:4). 

Езикът им е смъртоносна стрела (Еремия 9:8). 

И езикът е огън, светът на неправдата. Между нашите части езикът е, който 

опетнява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкъла 

(Яков 3:6). 

Но езика никой човек не може да укроти; неудържимо зло е, пълен със смъртоносна 

отрова (Яков 3:8). 

Отровни думи 

Яков продължава: „С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем човеците, 

създадени по Божие подобие! От същите уста излизат и благословение, и 

проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така“ (Яков 3:9,10). 

 Не са много нещата, които ни навреждат повече от отровните думи, бликащи 

от дълбините на огорченото сърце.  

Цел: Покорство на 
Бога в думите ни. 

Прочетете: Римляни 

9 и 10. 

Научете наизуст: 
Яков 3:2 
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Ако искаме да сме угодни на Бога и да запазим свидетелството си в прослава 

на Господа, трябва да се научим да контролираме думите си. Яков казва: „Ако някой 

счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото 

благочестие е суетно“ (Яков 1:26). Колко често изречена от нас груба дума служи 
като невярно свидетелство за Божията любов и прошка!  

 

Проверка на любовта  

Начинът, по който говорим, е проверка на любовта ни към Бога. Можем ли да 

твърдим с псалмиста: „Той биде възвисен чрез езика ми“ (Псалм 66:17), „Езикът ми 

ще приказва за правдата Ти всеки ден“ (Псалм 71:24) или „Езикът ми ще пее за 

словото Ти“ (Псалм 119:172)?  

 Ще се поучим ли от мъдростта на Соломон, който казва: „Езикът на мъдрите 
докарва здраве“ (Притчи 12:18) и „Благият език е дърво на живот“ (Притчи 15:4)?  

 Можем ли да твърдим като Самуил: „Словото Му дойде на езика ми“ (2 Царе 

23:2)? 

Думите на Петър съдържат добър съвет за нас днес: „…който желае да люби 

живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си – от лъжливо 
говорене“ (1 Петър 3:10). 

Това изисква от нас способност да се владеем.  

 

Ключът към самообладанието  

Способността да се владеем е изключително важна за плодотворния християнски 

живот. От разговорите си с хиляди хора, идвали при мен за съвет през годините, 

съм стигнал до убеждението, че  недисциплинираният християнин не може да 

живее победоносно и изобилно, нито да свидетелства ефективно.  

 Ключът към самообладанието е да бъдем изпълнени със Светия Дух. 

Причината повечето от нас да не могат да се владеят е тази, че се опитваме да го 

направим със собствени сили. И вие, и аз от опит знаем, че отделени от Бога, ни е 

невъзможно да контролираме езика си. „А плодът на Духа е: любов, радост, мир,… 

себеобуздание“ (Галатяни 5:22). 

Трябва да развиваме и упражняваме способността да се владеем, като всеки 

ден се уповаваме на Господ Исус Христос и силата на Неговия Свят Дух. Насърчавам 

ви внимателно да разгледате този урок. Всеки ден се молете и използвайте 

принципите, които ще научите. Помолете Светия Дух да контролира езика ви, за да 
можете да носите благословение на околните и да бъдете плодотворни свидетели. 

 

Урок 5: Изучаване на Библията 
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Влиянието на езика 

Прочетете Яков 3:1-13. 

1. Дори когато задълбочено изучаваме Библията, редовно посещаваме 

християнски събирания и разказваме на приятелите си за Христос, има едно 

нещо, което ни отличава като наистина зрели християни. 

Кое е то?  

 

 
2. Какво друго ще се случи, когато обуздаваме езика си? (стих 2) 

 

3. Яков сравнява злия език с неправилното управление на корабното кормило. 

Какво би се случило, ако ставаше дума за танкер с нефт, минаващ над 
подводни скали? 

 

Какво общо има това с вредата от „изпуснатите“ думи? 

 

 

4. Какво ни трябва, за да подпалим гора по време на суша? 

 

Какво ни трябва, за да угасим горски пожар?  

 

Каква вреда биха могли да причинят няколко клюки разпространявани от 

нас?  

 

5. Дайте пример, когато сте пострадали от „огъня“ на нечии унищожителни 
думи. 

 

Как реагирахте тогава?  

 

Как бихте реагирали днес?  
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Защо? 

 

Грехове на езика 

1. Назовете греховете на езика, заклеймени в следните стихове от Притчи:  

6:16-19 

 

 

11:13 

 
 

 15:1 

 

17:9 

 

 27:2 

 

Посочете примери във всяка от тези области за това как са ви наранявали ли 

или как вие самите сте наранявали някого.  

 

 

2. Прочетете Ефесяни 4:29. 

Как се отнася това към сквернословието, неприличния език, цветистите 

шеги и т.н.? 

 

Какво друго бихте могли да включите в този списък?  

 

 

Според този стих какво друго трябва да правим вместо това? 

 
 

Значението на езика 

Прочетете Матей 12:33-37 

1. За какво ще отговаряме пред Бога?  

 

2. Какъв образ използва Христос, за да обясни добрите и лошите думи? 
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3. Как животът Му отразява това?  

 

 

4. В такъв случай кой е истинският корен на злия език?  

 

 

5. Как това е свързано с нашата нагласа?  

 

6. Какъв е единственият начин, по който вярващият може да обуздае езика си? 

(Галатяни 5:16) 

 

Урок 5: Практическо приложение 
 

1. Как вие лично ще се покорите на наставленията, дадени в Яков 1:19?  

 

Ами в Яков 1:26? 

 

2. Помислете какво е отношението, което прозира зад думите ви през 

последната седмица. Задайте си следните въпроси и им отговорете честно. 

Кое свое отношение трябва да изповядам и поправя в съответствие с 

Божиите принципи? 

 

 
При кого трябва да отида и да помоля за прошка, понеже съм го засегнал?  
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Урок 6: Ключът към сигурността в живота 
 

Покорството спрямо нашия Господ по отношение на всичко е ключът към 

сигурността и осезаемото Христово присъствие в живота ни.   

 Спомням си един богат и влиятелен бизнесмен в Калифорния, който 

пожертва всичко, което имаше, за да се грижи за умиращата си съпруга. Той 
похарчи цялото си състояние в търсене на лек за болестта й.  

Когато научих за положението им, те вече бяха изгубили всичко, което 

имаха, включително и великолепния си дом. Живееха скромно в малка каравана на 
един паркинг в Холивуд.  

Отидох да ги видя със страх и трепет. Как щях аз 

– здрав, млад бизнесмен християнин – да вляза в 

положението на този беден съпруг? Той вече бе 

загубил голямото си богатство, а скоро щеше да загуби 

и своя най-скъп приятел и съпругата, с която бе живял 
почти четиридесет години.  

Караваната блестеше от чистота. Когато 

пристъпих прага на скромния им дом, сякаш влязох в 

покрайнините на рая. Заварих този мъж, седнал край 

умираща си съпруга да държи ръката й. Лицата и на 

двамата сияеха. Радостта на Господа изпълваше 

всичко наоколо.  

Бях дошъл да ги насърча, а вместо това те насърчиха мен. Осланяха се на 

Бога. Също като Йов те казваха: „Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам (ще се 
уповавам на Него)…“ (Йов 13:15).  

Винаги ще помня мира в сърцата  и умовете на това семейство. Те се радваха 

на него, защото се бяха научили да се доверяват на волята и пътищата на Бог и да 
ги следват дори сред най-трагични обстоятелства.  

Мнозина се надяват да намерят 

сигурност в нещата, които притежават, 

но единствено правилната връзка с 

Бога може да доведе до изобилен 

живот. През годините все повече се 

убеждавам, че няма нещастни покорни 

християни. Нещо повече, още не съм 

срещнал човек, който живее в 

непокорство, но може искрено да заяви, 

че е щастлив. Но съм наблюдавал много 

християни, като този бизнесмен и 

умиращата му жена, които намират 

Цел: Да се открие 
сигурността, която 

произтича от 
покорството на Христос. 

Прочетете: Римляни 5 и 
6. 

Научете наизуст:  

Матей 6:33 
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мир и благословение в трудни времена само защото живеят с вяра и покорство на 

Бога. 

Няма да намерим трайна сигурност в живота освен ако Бог не е наш Господ. 

Той е собственикът на всичко, което притежаваме, и от Него идва абсолютно 

всичко, което получава. Имате ли Христовата радост в себе си? Неговата любов и 

мир? Усещането, че Той направлява стъпките ви? Ако отговорът ви е отрицателен, 

възможно ли е причината да бъде непокорство на Неговите заповеди? Ако ние 

задържаме средствата, които Бог ни е поверил за делото Си, на Него не Му остава 
много с което да ни благослови, и животът ни става безплоден и нещастен.  

Ние вече не принадлежим на себе си. Бяхме купени с цена – скъпоценната 

кръв на Господ Исус Христос. (1 Петър 1:18-20). Да Му предоставим правото да 

управлява, способностите и средствата ни е начинът, по който изразяваме своята 

благодарност към нашия велик и милостив Бог и Отец за всичко, което направил, 
за да ни изпълни с присъствието Си.  

 

Урок 6: Изучаване на Библията 
 

Богатият глупак 

Прочетете Лука 12:13-34 

1. Каква мисъл занимава ума на човека в стих 13?  

 

2. Защо Исус отхвърля молбата му? 

 

 
Като знаете това, според вас защо Той отхвърля някои наши молби? 

 

3. Защо човекът от притчата е глупав?  

 

4. Как хората днес повтарят същата грешка?  

 

5. Посочете някои от примерите, които Исус използва в стихове 24-28, за да 

опише колко безполезно е да се притесняваме за материалните неща.  

 

 

6. Дайте няколко примера от скорошни събития, които доказват истинността 

на стих 34. 
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7. Как тази притча ни помага да подредим приоритетите?  

 

Последовател на Христос 

Прочетете Филипяни 4:10-19 

1. Как Павел реагира при липсата на пари? 

 

2. Откъде Павел получава сила да посреща неблагоприятните обстоятелства?  

 

 

3. Кое е по-лесно за вас – да живеете скромно или да живеете богато?  

 

 

Защо?  

 

 

4. Как правилното подреждане на приоритетите в живота ни се отразява на 
промените в материалното  ни състояние – било то към добро или лошо?  

 

5. Изучете стих 19. Според вас защо Бог обещава да задоволи всичките ни 
нужди, но не и всичките ни желания? 

 

6. Прочетете 1 Тимотей 6:17-19. Съпоставете тези стихове с възгледите на 

света днес. Мислете конкретно.  

 

 

7. Срещу какво Павел предупреждава богатите във Филипяни 4:10-19?  

 

 

8. Какво ги съветва той? 

 

Защо?  

 

9. Как покорството на тези стихове би се отразило на взаимоотношенията ви 

в: 

 

църквата?  
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квартала? 

 

Самият Христос 

1. Със свои думи запишете какво Исус Христос е направил за нас според 2 

Коринтяни 8:9. 

 

2. Прочетете 2 Коринтяни 9:7,8. 

 

Заради това, което Исус Христос е направил за нас, ние трябва да сме готови 

да даваме част от доходите си за Неговото дело. От какво трябва да се водим, 

когато даваме за делото Му? (2 Коринтяни 9:7) 

 

3. Наблюдавайте как думите „всичко“ и „всяко“ са използвани в стих 8. Защо 
можем да се радваме дори когато жертваме за Божието дело?  

 

Какъв е бил резултатът, когато сте правили това преди?  

 

Урок 6: Практическо приложение 
 

1. Размислете над обстоятелствата в живота си. Какво е мястото им в стремежа 

ви към сигурност?  

 

2. В кои отношения проявявате алчност или материализъм? 

 

 

Как тези чувства се отразяват на духовното ви благосъстояние?  

 

3. Запишете своите най-важни притежания в таблицата. Молете се и предайте 

всяко от тях на Бога. След това запишете какво можете да направите, за да 

покажете, че всичко това Му принадлежи.  
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Притежания Действия 

  

  

  

  

  

Урок 7: Преговор 
 

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

необходимо, прочетете съответния урок (уроци) отново. 

1. Довършете следните изказвания: 

Истинското покорство на Бога не е… 

 

 

Истинското покорство е… 

 

 

2. В какво се изразява покорството ви в следните области:  

Отношението ви към Божията воля?  

 

 
Чистотата на сексуалния ви живот?  

 

Удовлетворението, което ви носят материалните 

притежания?  

 

Смелостта ви да свидетелствата за Христос?  

 

Речта ви?  

 

Истинската мотивация за действията ви?  

 

3. Опишете резултата от послушанието на малкото дете към 

родителите му. Съпоставете го с връзката на християнина с 
небесния му Отец.  
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Как се е обогатил животът ви вследствие покорството ви на 
Бога?  

 

Урок 7: Практическо приложение 
 

1. Коя част от това изучавате ви касае в най-голяма степен?  

 

2. Преговорете стиховете, свързани с тази част. 

 

3. Запишете поне три насоки за израстване в тази област.  

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4. Предайте тази област на Господа, като Го помолите да ви изпълни със 
Светия Си Дух и да ви помогне да израствате в това отношение.  

 

  

Прочетете: Римляни 14-16 

Прочетете отново: 1 Царе 15 и Деяния 4:32-5:11.  

Преговорете научените стихове наизуст. 
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Как откриваме Божията воля за живота си 
 

Сега, когато сте приключили уроците от тази „Стъпка“, без съмнение искрено 

желаете да отвърнете на любовта на Господ Исус и всеки ден да живеете в 

покорство на Него. Искате напълно да Му поверите всеки елемент от живота си и 

да се радвате на пълноценния, изобилен и целенасочен живот, който ни е обещал 

(Йоан 10:10).  

 Но ако сте като повечето християни, може би се чудите: Искам да съм покорен 

на Бога, но как мога да разбера какво иска Той от мен? Това е най-честно задаваният 

въпрос от християните, идвали при мен за съвет през годините.  

Повечето християни, които търсят духовен съвет, неизбежно очакват 

някакво драматично откровение от Бога, което да им разкрие плана Му. Без да 

омаловажаваме чувствата, които Исус обещава в Йоан 14:21 вследствие 

покорството ни, трябва да залагаме повече на здравия разум, който Бог ни е дал. 

Хиляди християни пропиляват живота си в бездействие  и духовно безсилие, 

очаквайки някакво необичайно съобщение от Бога.   

Най-сигурният начин да разберем Божията воля е да следваме така 
наричания от мен принцип на здравия разум от Писанията. Нека поясня. 

Във 2 Тимотей 1:7 апостол Павел пише: „Бог ни 

е дал не на плахост, а на сила, любов и себевладеене.“ 

Себевладеенето, за което се говори в този стих, 

означава обективно и издържано мислене, поставено 

под ръководството на Светия Дух „обновено“ според 

Римляни 12:1-2:  

И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите 

милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което 

е вашето разумно служение. И не бъдете съобразни с тоя свят, а се преобразявайте 

чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля – това, 
което е добро, благоугодно и съвършено.  

Следователно християнинът, които напълно е предал живота си на Христос, 

може да бъде сигурен, че мислите му са издържани, овладени и угодни на Бога. 

Освен това според Яков 1:5-7 Бог обещава да даде мъдрост на децата Си. Нещо 

повече, можем да сме абсолютно уверени, че когато се молим по Божията воля, Той 

винаги чува и отговаря на молбите ни (1 Йоан 5:14,15). 

 

 

 

 

 

Бог никога не Си 

противоречи. Той 

никога не ни напътства 

в разрез със Словото 

Си.  
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Вземане на трудни решения 

Нека ви попитам: Използвате ли принципа на здравия разум, когато вземате 
решения?  

 Ако искате да разберете Божията воля за своя живот, като използвате 

принципа на здравия разум, обърнете внимание на следните въпроси:  

● Защо Исус идва на земята? 

Той идва, за „да потърси и да спаси изгубеното“ (Лука 19:10). 

● Кое е най-значимото събитие в живота ви? 

Ако сте християнин, отговорът ви несъмнено ще бъде: „Фактът, че приех 

Христос като свой Спасител и Господ.“ 

● Кое е най-значимото нещо, което можете да направите за другите?  

Отговорът отново е очевиден: „Да им представя Христос.“ 

И така, всеки искрено вярващ християнин ще иска да предостави на Христос 

поверените му време, способности и средства, за да може Той да разполага изцяло 

с него. Някои може да са получили от Бога талант да бъдат пророци, 

благовестители или проповедници; други – да бъдат бизнесмени; трети – да бъдат 

пастори или мисионери, или да изграждат семейство.  

 Докато преценявате дарбите, които Бог ви е дал, предлагам ви да вземете 

един лист и да запишете най-логичните начини, по които можете да използвате 

живота си, за да прославите Бога най-много. Посочете всички „за“ и „против“ всяка 

една от тези възможности. Според принципа на здравия разум къде и как Господ 

Исус Христос може да извърши най-много, за да продължи Своето велико служение 

да търси и спасява изгубеното чрез вас? Подобна стъпка неизбежно ще открои 

градивните действия, показателни за съвършената Божия воля за живота ви. Но 

нека ви предупредя. Принципът на здравия разум е невалиден, ако отсъстват 
определени условия:  

1. В живота ви не бива да има неизповядан грах. 

2. Животът ви трябва да е напълно поставен на Христос и вие трябва да бъдете 

изпълнени с Духа съгласно заповедта в Ефесяни 5:18. 

3. Трябва да ходите по Духа (да пребъдвате в Христос) постоянно, като 

разчитате на Божията вярност с увереността, че Господ ръководи живота ви 
така, както е обещал в Словото.  

С молитва обмислете съветите на другите особено когато са дадено от зрели, 

посветени християни, които познават Божието Слово и са способни мъдро да 

използват Писанието в съответствие с вашата нужда. Внимавайте обаче да не 

превърнете съветите на другите в „патерици“. Въпреки че Бог често ни говори чрез 
други християни, Той ни насърчава да се облягаме на Него (Притчи 3:5,6). 

Бог никога не Си противоречи. Той никога не ни напътства в разрез със Словото 

Си, защото по думите на Филипяни 2:13 „Бог е Който според благоволението Си 

действа във вас и да желаете това и да го изработвате“.  
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Четири основни фактора  

Когато определяме Божията воля, трябва да вземем предвид още четири основни 

фактора, сходни с принципа на здравия разум. Божията воля ни се разкрива чрез 

следното:  

1. Словото Му 

2. Обстоятелствата  

3. Убежденията, основаващи се на разума 
4. Мислите, влагани от Светия Дух в ума ни.  

Преценката на мислите от Светия Дух е по-сигурна при по-зрелите християни, 

отколкото при новоповярвалите или плътски християни, и винаги съществува 

опасност от погрешно тълкуване на напътствията на Духа.  

Трябва да знаем кой е източникът на водителство, преди да го последваме. Това, 

което на неопитните хора изглежда водителство от Бога, може изобщо да не е от 

Него, а да идва от „владетелите на мрака на тоя свят“.  Сатаната и служителите му 

често се представят за „ангели на светлината“, като наподобяват действията на 

Бога само и само да измамят Неговите последователи.  

Трябва да добавя още нещо. Вярно е, че Бог все още открива волята Си и по 

драматични начини, но това е по-скоро изключение, отколкото правило.  

И днес Бог води хората така, както е правел през вековете. Например 

евангелизаторските усилия на дякона Филип в Самария се увенчават с успех. По 

принципа на здравия разум той би трябвало  да продължи работата си там. Но Бог 

се намесва със специално откровение и Светият Дух отвежда Филип при етиопския 

евнух, за да му проповядва Христос. Според преданията след това Бог е използвал 

евнуха да разгласи вестта за живия Господ сред своя народ.  

 

Как да разберем 

Принципът на здравия разум не изключва такива драматични намеси в живота ни 

от страна на Бога, но ние не бива да очакваме подобно откровение, за да направим 

нещо на Христос. Вярата трябва да има обект. Вярата на християнина се гради 

върху авторитета на Божието Слово, подкрепян от историческите факти, а не върху 

повърхностни емоционални преживявания. Ако християнинът се уповава на 

Божията воля, разкрита в Неговото Слово, той ще взема решенията си съгласно 

принципа на здравия разум. Обикновено потвърждението, че следваме Божията 

воля, представлява тиха и спокойна увереност, че правим това, което Бог желае, 
придружена с очакването Той да ни използва да принасяме много плод.  

 Животът съобразен с принципа на здравия разум, е възможно най-

радостният, изобилен и плодотворен живот.  

 Очаквайте Господ Исус Христос да привлича хора към Себе Си чрез вас. В 

началото на всеки ден признавайте факта, че Му принадлежите. Благодарете Му, че 

живее във вас. Призовавайте Го да мисли с ума ви, да обича със сърцето ви, да 
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прогласява истините Си с устата ви. Помолете Исус да бъде като у дома Си във 

вашия живот и да използва тялото ви, за да продължава да търси и спасява души 
чрез вас.  

 Горещо се моля да откриете този начин на живот и да можете да използвате 
всичко, което Бог ви е дал като полагащо ви се наследство в Христос.  
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Десет основни стъпки към християнска зрялост 
 

Единайсет удобни за използване ръководства за самостоятелно изучаване на основите на 

християнската вяра

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

Стъпка 1: Християнския живот 
Показва как да изпитаме преживяваното от 
милиони християни по света – радостта от 
пълноценния, изобилен, целенасочен и 
плодоносен живот в Христос.  
 

Стъпка 2: Християнинът и изобилният 
живот  
Изследва християнския начин на живот – 
какво представлява и как се живее на 
практика. Разглежда проблемите, свързани с 
изкушенията, греха и духовната война. 
Посочва пътя към победата.  
 

Стъпка 3: Християнинът и Светият Дух 
Представя личността на Светия Дух, как да 
бъдем изпълвани с Духа и как да живеем в 
силата на Духа. Истините, които ще научите, 
ще разпалят духа ви.  
 

Стъпка 4: Християнинът и молитвата 
Показва как общуваме с Бога и как 
получаваме отговор на молитвите си. Посочва 
истинското предназначение на молитвата и 
разкрива как Отец, Син и Светият Дух работят 
заедно, за да отговарят на молитвите ни. Ще 
откриете как ефективно да използвате мощта 
на молитва.  
 

Стъпка 5: Християнинът и Библията 
Представя Библията – как сме я получили, 
нейния авторитет и силата й да помага на 
вярващия. Предлага методи за ефективно 
изучаване на Библията. Показва как да 
изповядваме Божиите обещания към нас, 
вярващите. 
 

Стъпка 6: Християнинът и покорството 
Обяснява защо е важно да се покоряваме на 
Бога и как да живеем в Неговата благодат. 
Открийте тайната на чистотата в личния 
живот и източника на силата на християнина, 
както и защо няма нужда да се страхуваме от 
мнението на другите  за нас.  
 

Стъпка 7: Християнинът и 
свидетелстването  
Показва как да свидетелстваме ефективно в 
силата на Светия Дух и как да разбираме кога 
Той ни води да благовестваме. Включва 
разпечатка на „Четирите духовни принципа“ 
и обяснява как да благовестваме с помощта на 
тази книжка. Следвайте изпитани подходи в 
тази стъпка и ще започнете уверено да 
представяте благата вест за Христос.  
 

Стъпка 8: Християнинът и даването 
Предлага здрави библейски принципи, 
касаещи даването, които ще ви помогнат да 
изпитате обещаните от Бога благословения. 
Открийте Божия план за финансовата страна 
в живота ви, как да се отървете от 
притесненията си за парите и как да се 
уповавате на Бога за паричните си нужди.  
 

Стъпка 9: Общ поглед върху Стария Завет 
Представя кратък поглед на Стария Завет, 
като разглежда ключови събития, концепции 
и герои. Показва как Бог е подготвил пътя за 
Исус Христос и за изкуплението на всички, 
които Го приемат като Спасител и Господ. 
Разкрива Божия модел за обещания и 
благословения и изследва истинската 
значимост на Божията благодат и прошка.  
 

Стъпка 10: Общ поглед върху Новия Завет 
Преглед на всички книги от Новия Завет, 
съдържащ кратко изследване на 
концепциите, заложени в тях. Разкрива 
същността на благовестието и очертава 
бурните събития около зараждането на 
Християнската църква.  
 

Ръководство на водещия 
Полезно помагало дори за напълно 
начинаещия, плах и притеснителен човек, 
когото са помолили да води групата при 
изучаването на основите на християнския 
живот. Ръководството съдържа въпроси и 
отговори от Ръководствата за изчуване на 
десетте основни стъпки.  
 
Наръчник по християнска зрялост 
Комбинира единайсетте книжки от серията в 
едно практично и лесно за употреба издание. 
Отлично както самостоятелно, така и за 
групово изучаване. 
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За автора 
 

Бил Брайт е основател и президент на Кемпъс Крусейд фор Крайст 

Интърнешънъл. Движението служи в 155 страни, в които живеят 98% 

от населението на света. Кемпъс Крусейд включва повече от 113 000 

щатни и почасови служители и обучени доброволци, с чиято помощ 

десетки милиони хора са чули за Исус Христос. Те обучават милиони 
да живеят целенасочен живот за Божия слава.  

След дипломирането си, в периода от 1946 до 1951г. доктор Брайт 

продължава своето  образование в семинариите Принстън и Фулър. 

Носител е на много национални и международни награди, 

включително и на пет  почетни доктората. Автор е на много книги и 

публикации, с които помага за изпълнението на Великото поръчение. 

Усилията му са съсредоточени главно върху международния проект 

„Нов живот 2000“. Целта  му е до 2000 г. над 6 милиарда души да научат 

благата вест за Господ Исус Христос и да бъде изпълнено Великото 

поръчение.  
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