
№5 
Вярата – какво е тя? 

 
Как опознаваме Бога? По същия начин, по който опознаваме всеки друг. Три 

неща са нужни, за да опознаем някого. Първо – да му говорим. Второ – да слушаме, 
когато той говори. И трето, да вършим заедно различни неща. Това са трите съставки 
на общуването. Но откъде да знам, че Бог съществува? 
Ние се възползваме от много неща, които не можем да видим. Виждали ли сте 
електричеството? Не можем да видим и вятъра. Не можем да видим и това мистериозно 
нещо, наречено „живот“. Но можем да видим резултатите от всичко, което изброихме. 
Въпреки че не можем да видим Бога или да чуем гласа Му с нашата човешка апаратура, 
можем все пак да видим делата на Неговата мощ, и възползвайки се от начините за 
връзка, които Той ни е дал, можем да Го опознаем. Опознавайки Го, се учим да му се 
доверяваме. 
 
1. Колко важна е опитността на вярата? Евреи 11:6; Евреи 10:38 
 
 
2. Какво може да остане недоразбрано относно вярата? Лука 17:5, 6 
 
 

Бележка: Вярата не се измерва в количество. Малко от нея, но истинска, прави 
невъзможното. 
 
3. Какво е искрена вяра? Матей 15:21-28 
 

 
Бележка: Тази езичничка има голяма вяра, но Исус я игнорира, избягва и дори 

обижда – на пръв поглед. Въпреки това тя продължава да Му се ДОВЕРЯВА. Най- 
доброто определение за вяра е ДОВЕРИЕ. Това е да разчиташ на някого! 

Имало един човек, който пресичал Ниагарския водопад по въже, опънато над 
него. След като омаял тълпата с дръзкия си номер, попитал: „Колко от вас вярват, че 
мога да прекося въжето отново, но този път бутайки ръчна количка с човек в нея?“ 
Тълпата ръкопляскала бурно. Били сигурни, че той може да го направи. Но тогава 
въжеиграчът попитал: „Има ли доброволец, който да седне в количката?“ Настанала 
тягостна тишина. Тълпата си припомнила жизнената разлика между вяра и доверие. 
Едно е да вярваш, че количката ще премине безопасно над пропастта. Но съвсем 
различно е да заложиш живота си в нея. Това е истинската вяра! 

 
4. Как се научаваме да вярваме на някого? 2 Тимотей 1:12 
 

 



 
5. Как опознаваме Бога? 

а. Слушайки Го – Римляни 10:17; Йоан 20:31 
 

 
б. Говорейки Му – Филипяни 4:6; Лука 11:9-13 
 
 
в. Работейки с Него –   Матей 11:29 
 

6. Трябва ли да изработваме вярата или да работим върху нея? 
Римляни 12:3; Евреи 12:2  

 
 

Бележка: Вярата е дар от Бог. Тя става по-истинска, докато прекарваме 
време с Исус. 

 
7. Как Бог ни дава увереност каква е волята Му? Исая 30:21 
 

 
Бележка: Бог ни обещава, че ще ни ръководи във волята Си. 
 
Има три начина, по които Бог ни открива Своята воля. 
А. Чрез Словото Си. Псалми119:105; Исус Навин 1:8 

Бележка: Писанията са много надежден източник, в който можем да 
намерим Божията воля по всяка тема. Много мъдрост може да бъде извлечена 
относно финансите, родителството и голям брой морални въпроси. Ако имате 
нужда от съвет, винаги го търсете първо в Библията. 
 
Б. Чрез провидението или обстоятелствата. Притчи 3:5, 6; Псалми 37:23 

Бележка: Бог често подрежда обстоятелствата в човешкия живот, за 
да разкрие Волята Си на нас. Когато се молим за някой важен житейски 
въпрос, като например работа или местоживеене, трябва да гледаме кои 
врати са отворени, и кои – затворени. 
 
В. Пряка връзка със сърцето. Деяния на апостолите 8:26-40 

Бележка: Понякога Светият Дух ще внуши на сърцето ти каква е 
Неговата воля за теб. Често е полезно да се молим на Бога специално за някой 
неясен въпрос. Можете например да се молите: „Ако Волята Ти е такава и 
такава, моля Те, продължи силно да ми я внушаваш, но ако не е Твоята воля, 
махни тази моя идея от мен.“ 

Пример за това е един човек, който бил получил добро предложение за 
работа и се молел за това. Той се молел, ако изгодното предложение е по 



Божията воля, въодушевлението му да продължи да става по-силно и по-силно. 
Но ако работата не е за него, Бог да отдалечи тази идея от ума му. 
 Още щом изговорил молитвата, човекът установил, че не може да си 
спомни дори името на компанията. Той веднага разбрал, че това не е Божията 
воля за него. Шест месеца по-късно компанията фалирала!!! Бог знае края от 
началото! Пребъдвайки във волята Му, имаме мир в своя живот. 
 

8. Имаме ли нужда от вяра, за да може Бог да работи в нашия живот? 
Матей 9:22, 28, 29 
 

 
Бележка: Вярата е инструментът, чрез който Светият Дух пренася Божията воля 

в нашия живот. Без вяра е невъзможно Бог да ни предаде своето опрощение и 
преобразяване. „Не чакайте да почувствате, че сте създадени пълноценни, но казвайте: 
‚Аз го вярвам; то е така не защото го чувствам, но защото Бог е обещал.‘“ 

Е.Г.Уайт, Пътят към Христос 
 

9. Какво да направите, ако нямате нужната вяра, за да може Бог да работи 
във вашия живот? Марко 9:20-27 

 
 
Бележка: Трябва само да помолим Бог за вярата, която ни е нужна, понеже 

вярата в края на краищата идва само от Него. Никога не можем да стигнем някъде, 
където Бог няма да може да се погрижи за нашия живот. „Боже, вярвам, помогни на 
моето неверие“. Той е верен да ни помогне по всяко време на нужда от Него.  
 

Заключение: Духовните обещания (за прошка, Светия Дух и т. н.) са винаги 
на наше разположение. Но обещанията за преходни благословения, дори за самия 
живот, се дават според случая и се спазват според случая, по непогрешимия 
Божий промисъл. 

Вярата продължава да се доверява на Бог дори когато нещата не се случват 
по начина, по който искаме. Лесно е да вярваме в Бога, когато животът ни върви 
гладко. Истинската проверка на вярата идва, когато Бог привидно не отговаря на 
нашите молитви. 

Истината е, че не ние самите изработваме правдата или вярата си. И двете 
са подарък. И двете идват като резултат от опознаването на Исус. А опознаването 
на Исус е резултат от прекарването на време в молитва и общуване с Него. Ако 
ние дойдем при Него, Той ще ни снабди с истинската вяра, от която се нуждаем.  

 
 

Отговори към урок №5 
 

1. Много важно или ключово 
2. Не е от значение количеството, а дали е истинска 



3. Доверие 
4. Чрез опознаването им 
5. а) четене на Неговото слово 

б) да Му се молим 
в) сътрудничество със Светия Дух 

6. Не 
7. Той обещава да ни води 
8. Да 
9. Трябва само да помолим Бога за това 


