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Християнските стандарти на живот 
Божието слово не само ни обяснява Евангелието, то също така ни демонстрира 
Християнските стандарти на живот. Веднъж приели Христос, ние сме наречени „Христови 
посланници”. Като такива, ние сме ходещи свидетелства за Божието присъствие в нашия 
живот. Хората се нуждаят да видят Христос в нас. Това може да бъде постигнато само чрез 
Святия Дух в нашия живот и отнема време. Все пак Бог иска от нас да нзаем и разбираме 
неговите принципи на живот. В този урок ще открием какви са тези Библейски принципи и 
как да отговорим на тях. 

1. Какво Ап. Павел препоръчва да правят вярващите в Коринт? Римляни 12:2 
______________________________________________________________________________ 
 

2. Какво учи Йоан относно „света”? 1 Йоаново 2:15 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Кои са трите сфери, от които Йоан специално ни казва да се пазим? 1 Йоаново 
2:16 
А.______________________________________________________________________ 
Б.______________________________________________________________________ 
В.______________________________________________________________________ 
 
Бележка: „Светско” е всяко нещо, което е мотивирано от егоизъм. Нашата 
мотивация е важна за Бога и е в центъра на това, което вършим. 
 

4. Дали „светското” е отличителна черта само на невярващите? 1 Коринтяни 3:1-3 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Какви са другите доказателства за грешен начин на живот „в света”? Галатяни 
5:19-21 

______________________________________________________________________________ 
 

Бележка: Освещението и ли да бъдем „святи” чрез Бога е процес и изсиква време. 
В този пасаж Павел се обръща към Коринтската църква, която е довел при 
Хрисотс 10 години по-рано. Той им казва, че до сега те е трябвало да израснат до 
зрели християни. 
 
 



6. Как човек израства до зрял Християнин? Галатяни 5:16-18 
___________________________________________________________________________ 

 
Бележка:  Ние живеем „чрез Духа” поддържайки тясна връзка с Бога чрез 
молитва, четейки Неговото слово и предавайки нашите сърца и животи на Него 
ежедневно. Само тогава Святия Дух продължава своята работа в нас.  
 
„Онези, които са направили място в сърцата си за Исус ще осъзнаят Неговата 
любов. Всички, които копнеят да носят характер, подобен ан Божия ще бъдат 
удовлетворени. Святия Дух никога не оставя без помощ душата, гледаща към 
Исус. Той взема от Христовото и го показва на него. Ако окото остане фиксирано 
върху Христос, работата на Духа не спира докато душата не е оформена по 
неговия образ” Животът на Исус, стр. 302 (английско изд.) 
 

7. Кои са някои от атрибутите на Духа, живеещ в нас? Галатяни 5:22-25 
______________________________________________________________________________ 

Бележка: В Библията има много предупреждения за вярващите. Много от тях са в 
рамките на културата на онези дни. Например, в 1 Тимотей 2:8-10 пише, че жената не 
трябва да плете косата си. Какво лошо има в това? В дните на Павел, само 
проституките са плетяли косите си и са носили много бижута. В същина, това което 
Павел иска да каже е, че Божиите деца не трябва да се обличат като проститутки. 
Така че вместо да се дават „правила” е по-добре да бъдат дадсени „принципи”. 
Принципът превъзхожда времната и културите. Той бие точно в сърцето на проблема. В 
този урок ще разгледаме 5 основни принципа. 

Пет основни принципа на християнски начин на живот: 

1. Мотивация – Защо го правиш? За кого или на кого се отдава слава или внимание? 
1 Коринтяни 5:14,15 

2. Взаимоотношения – Постави другите и техните нужди над своите. 1 Коринтяни 
10:24; 1 Коринтяни 9:22 

3. Приоритети – Кое е по-важно – външното или вътрешното? Прекарваме ли повече 
време, грижейки се за външното украшение или култивираме Божествен дух? 1 
Тимотей 2:8-10; Колосяни 3:1,2 1 Петрово 3:3,4 

4. Съгласуваност – Последователни ли сме в своето поведение/ Зависими ли сме от 
другите? Казваме ли едно нещо, а да вършим друго? Матей 23: 1-3 

5. Простота – да не бъдем обременени с изобилие от притежания, но да търсим 
простотата на вътрешния красив дух. Лука 12:15 

Заключение:  Божия работа е да ни доведе до  момента на овладяване на 
станфюдартите, които Той дава. Нашата част е винаги да идваме приНего за любов, 



изповед, прощение и милост, издръжливост и сила. Тогава Той продължава да работи 
в нас така че другите на могат да видят Него в нас и да бъдат привлечени към Него. 
В замяна ние живеем пълноценен, изпълнен със смисъл живот, който докосва и 
благославя много хора и особено нас самите.  

 

 


