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ИДЕИ ЗА ПРАВИЛЕН ГРАДЕЖ 
 

22. КАКВО Е ВЯРА? 
УРОК 22 – (АВС 2) 

 
БИБЛЕЙСКАТА ВЯРА Е: - 
FIRM CONFESSION — ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
AFFIRMATIVE ACTION — ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
INSIGHTFUL LIFESTYLE — ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
TENACIOUS ATTITUDE — НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
HAZARDOUS ACTION — РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
FIRM CONFESSION — ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
Това е позитивна изповед, основана на знанието, че Бог може да извърши това, което е искано 
или е обещано. Езика има сила да дава плод.  
 
Притчи 18:21 заявява: Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще 
ядат плодовете му. Следователно изповедта има сила да предава живот или смърт. 
 
Поради неговата сила ние сме предупредени за следното:- 
Яков 5:12 
А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя 
клетва; а нека вашето „да“ да бъде „да“ и вашето „не“ – „не“, за да не заслужите осъждане. 
Матей 12:36-37 
36И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в деня на съда.     
37Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. 
Притчи 13:3 
Който пази устата си, опазва душата си,  
а който отваря широко устните си, ще погине. 
Притчи 21:23 
Който въздържа устата си и езика си,  
опазва душата си от смущения. 
Изповедта е важен процес в спасението. Тука виждаме езика да носи плода на вечния живот. 
Римляни 10:9 
Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 
възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 
Твърдата изповед тука е основана на вярващо сърце. Следват примери на здрава изповед, които 
са били действия на вяра:- 
ИСУС НАВИН И ХАЛЕВ 
Числа 13:30 
Но Халев успокояваше народа пред Мойсей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да 
я завладеем, защото можем да я превземем. 
Числа 14:6-9 
6А Исус, Навиевият син, и Халев, Ефониевият син, от онези, които съгледаха земята, 
раздраха дрехите си    
7и говориха на цялото общество израилтяни: Земята, през която минахме, за да я 
съгледаме, е много добра.    
8Ако бъде благоволението на ГОСПОДА към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я 
даде – земя, където текат мляко и мед.    
9Само недейте въстава против ГОСПОДА, нито се бойте от народа на земята, защото те са 
ястие за нас; защитата им се оттегли от тях; а ГОСПОД е с нас; не бойте се от тях. 
Исус Навин и Халев изповядаха с убеждение, че децата на Израел бяха „способни“ да завладеят 
ханаанската земя. Десетте съгледвача от друга страна предадоха негативна изповед (Числа 
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13:31-33). Те изповядаха проклятие върху живота си, осъждайки децата на Израел на 40 години 
„подскачане“ в пустинята като скакалци. 
ЖЕНАТА С КРЪВОТЕЧЕНИЕТО 
Марк 5:27-28 
27като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата Му.   
28Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея. 
Тази жена изповяда, че ще бъде изцелена щом докосне дрехите на Исус. Забележете, че Исус 
похвали вярата й. (ст.34) 
ЯИР 
Марк 5:23 
и много Му се молеше, като казваше: Малката ми дъщеря е на умиране; моля Ти се да 
дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. 
Яир изповяда, че дъщеря му ще бъде изцелена щом Исус положи ръцете Си на нея. 
СТОТНИКА 
Матей 8:8б...кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. 
Превода KJV казва: ...изговори само словото, и слугата ми ще оздравее. 
Стотника знаеше, че думи от човек с власт имат сила (ст.9). Той изповяда, че не беше нужно 
Исус да идва до дома му — всичко, което беше необходимо беше една заповед от Исус и слугата 
му щеше да бъде изцелен. Исус видя убеждението на неговата изповед и похвали вярата му 
(ст.10). 
СЛЕПЦИТЕ 
Матей 9:27-28 
27И когато Исус си отиваше оттам, след Него вървяха двама слепи, които викаха: Смили се 
над нас, Сине Давидов!   
28И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им каза: Вярвате ли, че мога 
да направя това? Те Му отговориха: Вярваме, Господи. 
Слепците изповядаха вярата си, че Исус може да ги изцели, въпреки че не бяха виждали 
никакво чудо преди това. 
СУНАМКАТА, ЧИЙТО СИН БЕШЕ МЪРТЪВ 
4 Царе 4:25-26 
25И така, жената отиде при Божия човек на планината Кармил. А Божият човек, като я 
видя отдалеч, каза на слугата си Гиезий: Ето там сунамката!   
26Сега тичай да я посрещнеш и й кажи: Добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е 
детето? А тя отговори: Добре. 
ДАВИД, КОГАТО СЕ ИЗПРАВИ ПРЕД ГОЛИАТ 
1 Царе 17:45-47 
45А Давид отвърна на филистимеца: Ти идваш против мене с меч, копие и сулица; а аз идвам 
против тебе в името на ГОСПОДА на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти 
хвърли презрение.    
46Днес ГОСПОД ще те предаде в ръката ми. Като те убия, ще ти отнема главата и днес ще 
предам труповете на филистимското множество на летящите птици и на земните 
зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израел.   
47 Да познаят всички хора, събрани тук, че ГОСПОД не избавя с меч и копие; защото боят е на 
ГОСПОДА и Той ще ви предаде в нашите ръце. 
Давид изповяда живописно гибелта на Голиат и на филистимците. 
СЕДРАХ, МЕСАХ И АВДЕНАГО 
Данаил 3:17 
Ако е така, нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена 
пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; 
Седрах, Месах и Авденаго изповядаха с убеждение, че Бог можеше да ги избави от огнената 
пещ. 
 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСПЕХ В ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
[1] ОСНОВАНА НА БОЖИЕТО СЛОВО 
ИСТОРИЯТА НА СУНАМКАТА, ЧИЙТО СИН БЕШЕ МЪРТЪВ [4 Царе 4:8-37] 
Сунамката, когато забеляза, че Елисей беше Божий човек, му осигури стая и жилище когато 
идваше в Сунам. Когато Елисей чу, че тя нямаше деца той й обеща, че ще бъде  благословена 
със син. 
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Жената отговори (ст.16), „...Не, господарю мой, Божий човече, не лъжи слугинята си“. 
Поради това че по-рано беше забелязала, че Елисей беше Божий човек, тя знаеше, че той не я 
лъже. Стаята, която тя осигури за Елисей стана „заветна земя“. 
Жената зачена както беше пророкувано от Елисей. След известно време детето умря. Жената не 
се тормозеше. Тя положи мъртвия си син върху заветната земя (ст. 21). Тя не съобщи за 
неговата смърт на съпруга си, но когато беше попитана защо отива да посети Божия човек, тя 
отговори (ст.23), „…бъди спокоен“ (ст.23). Въз основа на нейния завет с Елисей тя изповяда, „ 
бъди спокоен“ (ст.23). 
4 Царе 4:25-26 
25И така, жената отиде при Божия човек на планината Кармил. А Божият човек, като я 
видя отдалеч, каза на слугата си Гиезий: Ето там сунамката!   
26Сега тичай да я посрещнеш и й кажи: Добре ли си? Добре ли е мъжът ти? Добре ли е 
детето? А тя отговори: Добре. 
Когато се приближи до пророка нейния позитивизъм нарасна в „добре е“ (ст.26). Тя изповяда 
това, понеже вярваше, че Елисей щеше да го възкреси от мъртвите. Вярата й беше основана на 
думите на Елисей. Думите на пророка бяха равни на Божиите думи. Вярата й беше отговорна за 
възкресението на сина й. Ако питаеше горчивина срещу Елисей и си беше останала в къщи, за 
да скърби за мъртвия си син, тя щеше да пропусне чудото на възкресението. 
Историята служи като илюстрация за това как човек трябва да се доверява на Божието Слово. 
Обстоятелствата не трябва да влияят негативно на нашата изповед. Ние имаме по-добър завет с 
по-добри обещания (Евреи 8:6). Нашия завет е узаконен чрез кръвта на Исус, а не в някоя 
тъмна стаичка, а на кръста на Голгота, за да види целия свят. Божието Слово няма да се върне 
празно. Невъзможно е за Бог да лъже. Поддържайте своята изповед в лицето на негативните и 
очевидно непреодолими обстоятелства, при условие, че е основана на сигурното слово (Рема) 
от Бог. 
ИСТОРИЯТА НА ЯИР [Марк 5:23-43] 
Марк 5:23 
и много Му се молеше, като казваше: Малката ми дъщеря е на умиране; моля Ти се да 
дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. 
Яир изповяда какво ще се случи, когато Исус положи ръцете Си върху умиращата му дъщеря. 
Той каза: „…ела и положи ръце на нея, за да оздравее и да живее“ (ст.23). 
Яир беше началника на синагогата. Той правилно схвана Кой беше Исус и без съмнение 
разпозна Неговото служение като Великия Изцелител. Като началник на синагогата той трябва 
да е чувал Исус да заявява:  
Духът на Господа е на Мене,       
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;       
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците       
и проглеждане на слепите,       
да пусна на свобода угнетените,... Лука 24:18. 
Изповедта му беше основана на думите на Исус. Вярата му доведе до възкресението на дъщеря 
му. 
И така, първия важен елемент за Успешна твърда изповед е, че тя трябва да бъде основана на 
Божието слово. 
 
[2] ОТ СЪРЦЕТО 
Вторият важен елемент в Успешната твърда изповед е, че тя трябва да идва от сърцето — не 
трябва да има съмнение. 
Марк 11:23 
Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се 
усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане. 
Матей 12:34 заявява „… Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата“.  
ЯИР [ Марк5:23-43] 
Как да докажем, че Яир вярваше в сърцето си, т.е. не се съмняваше? 
Яир чакаше търпеливо Исус, когато Той беше забавен от жената с кръвотечението. Бивайки 
началника на синагогата, той можеше да използва позицията си да застави Исус да 
пренебрегне жената и да се съсредоточи на неговия спешен проблем. Той вярваше в своята 
изповед и чакаше търпеливо за нейния плод. 
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Когато пристигна посланика да го информира, че дъщеря му е мъртва, Яир не промени 
изповедта си. Той не остави Исус, за да се увери в известието, но стоеше тихо до Исус, 
подчинявайки се на Неговите думи „само вярвай“ и се прилепи към изповедта си. 
В какво вярваше Яир? 
Той вярваше в своята изповед от сърцето: „…ела и положи ръце на нея, за да оздравее и да 
живее“ (Марк 5:23). Той каза, че вярва и доказа, че вярва чрез това, което каза. 
Успешната твърда изповед трябва да идва от сърцето и да бъде основана на Божието Слово 
(Божията воля). 
Изповедта може да е от сърцето, но ако не е основана на Божието Слово няма да бъде успешна. 
 
ПРИМЕРИ:- 
ИЗПОВЕДТА НА ГОЛИАТ 
1 Царе 17:44 
Филистимецът каза също на Давид: Ела при мен и ще дам месата ти на летящите птици и 
на земните зверове. 
Това не работеше, понеже Бог беше определил Давид да бъде следващия цар (1 Царе 16:1, 13). 
Давид все още не беше цар. Голиат не можеше да абортира Божия план за Давид. Изповедта на 
Голиат не беше основана на Божието Слово. 
ИЗПОВЕДТА НА ПЕТЪР 
Матей 26:33 
А Петър Му отговори: Дори и всички да се съблазнят поради Теб, аз никога няма да се 
съблазня. 
Петър беше категоричен в своето изявление, че няма да се отрече от Исус. Това не беше 
основано на Божието Слово защото ст.31 пророкува реакцията на учениците. 
Матей 26:31 
Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: 
„Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат“. 
 
[3] ПРАВЕДНОСТ 
Третия елемент на Успешната твърда изповед е праведност. Праведност означава да бъдем в 
правилно стоене с Бог. Това изисква святост, вярност, истина и любов. 
 
ПРИМЕРИ:- 
1 Коринтяни 13 разкрива, че любовта не държи сметка за зло. Тези, които ходят в 
непростителност не са в правилно стоене с Бог. 
Марк 11:23, 25 
23Истина ви казвам: Който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се 
усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му стане.     
25И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да 
прости и вашият Баща, Който е на небесата, вашите прегрешения. 
Марк 11:23 се занимава с твърда изповед. Стих 25 се занимава с това да бъдем в правилно 
стоене с Бог чрез прощение. За да работи ст.23, наложително е ст.25 първо да е работещ в 
живота на човека. 
Вижте 1 Царе 4:3-5 
Израел изповядаха, че присъствието на ковчега, ще „…ни избави от ръката на неприятелите 
ни“ (ст.3). Те вярваха това от сърцата си и „…целият Израел извика със силен глас, така че 
земята проехтя“ (ст.5). Тяхната изповед не беше основана на Божието Слово. Ковчега им 
осигуряваше победите в миналото, преодоляваше препятствия (река Йордан), вцепеняваше 
врага от страх и ги пазеше и т.н. Ужасените филистимци направиха негативна изповед (ст.7-8). 
Обаче Израел преживяха унизително поражение (ст.10). 
Нацията не стоеше правилно пред Бог, понеже:- 
Свещеничеството беше неморално (1 Царе 2:12-17). 
Протокола за приближаване и носене на ковчега не беше спазен. (Само първосвещеника 
можеше да служи пред ковчега. Ковчега трябваше да бъде носен от левитите). 
Поради тези причини те бяха поразени въпреки че изповедта дойде от сърцата и беше основана 
на Божието Слово. 
 
 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

5

Вижте Исус Навин 7 
Хората, които отидоха да съглеждат земята на Гай докладваха - ст.3: „...Нека не отива там 
целият народ, а две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; не повеждай 
целия народ натам, защото онези са малко на брой“. 
Те изповядаха, че две или три хиляди мъже ще са достатъчни да поразят Гай. Обаче, те 
претърпяха унизително поражение от ръцете на по-малоброен враг. Бог даде причините в ст.13: 
„…Нещо обречено има сред теб, Израилю. Не можете да устоите пред неприятелите си, 
докато не махнете обреченото изсред вас“. Въпреки че на Исус му беше обещана победа 
(Исус Навин 1:3-5), въпреки това, те бяха поразени. 
Изповедта в този случай дойде от сърцето и беше основана на Божието Слово към Исус Навин, 
но това не работеше, понеже Израел не стоеше правилно пред Бог. Имаше нещо обречено 
посред тях. Ахан беше задържал една вавилонска дреха, малко сребро и злато от Ерихон 
противно на Божията воля (ст.21). Когато се справиха с нарушението Израел победиха. 
И така, хората правещи изповед трябва да бъдат в правилно стоене пред Бог, за да работи 
Неговата изповед. 
[4] В ДУХА 
Четвъртият важен елемент за Успешна твърда изповед е, че изповедта трябва да бъде 
подбудена от Святия Дух, т.е. водена или вдъхновена от Святия Дух. 
Йоан 16:13 
А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да 
говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. 
Ако Павел беше отишъл в Азия, противно на водителството на Духа, нямаше да бъде успешен 
дори и да беше изповядал нещо позитивно (Деяния 16:6-7). 
Примера на Самсон:- 
Съдии 16:20 
Тогава тя каза: Филистимците те нападат, Самсоне! И той се събуди от съня си и си каза: 
Ще изляза, както друг път, и ще се отърва. Той обаче не знаеше, че ГОСПОД се беше 
оттеглил от него. 
Изповедта на Самсон се провали. Той не беше в Духа. 
Притчи 18:21 
Смърт и живот има в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. 
Живота е в силата на езика. 
Езика насочван от Духа носи живот. 
Йоан 6:63 заявява, че: „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които 
съм ви говорил, са дух и живот“. 
Плътските изповеди не работят. Те са управлявани от плътта и привличат големи трудности. 
ПРИМЕР:- 
Йосиф изповяда съня си преждевременно (Битие 37:5-11) пред братята си — провокирайки ги 
към ревност. 
Неемия внимаваше да не изповяда видението си преждевременно. 
Неемия 2:12 
Тогава станах през нощта, аз и неколцина други с мене, без да кажа на никого какво беше 
вложил моят Бог в сърцето ми да направя за Ерусалим; и друг добитък нямаше с мен, освен 
добитъка, на който яздех. 
И ТАКА, ЧЕТИРИТЕ ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТА ЗА УСПЕШНА ТВЪРДА ИЗПОВЕД СА: 

 Изповедта трябва да бъде основана на Словото. 
 Не трябва да има съмнение, т.е. трябва да бъде от сърцето. 
 Човека, който изповядва трябва да стои правилно пред Бог. 
 Изповедта трябва да бъде подбудена от Духа. 

 
СЛЕДВА СПИСЪК ОТ БИБЛЕЙСКИ ИСТИНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА 
ИЗПОВЯДВАТЕ:- 
ГОСПОДСТВОТО НА ХРИСТОС/ БОЖЕСТВЕНОСТ/ СЛАВА 
Филипяни 2:9-11 
9Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име,     
10така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и 
подземните същества     
11и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Татко Бог. 
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{Вижте Лука 12:8; Римляни 10:9; Матей 16:16; 1 Летописи 16:24 и Псалм 96:3} 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
1 Йоан 1:9 
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти 
от всяка неправда. 
{Вижте Псалм 32:5; Псалм 38:18; Яков 5:16} 
ИМЕТО НА ГОСПОДА 
Евреи 2:12 
като казва:  „Ще възвестявам името Ти на братята Си;  ще те хваля всред събранието“; 
{Вижте Псалм 22:22; Исая 26:13; Ефесяни 5:20; Притчи 18:10; Деяния 3:6, 16a и Лука 24:47} 
ВЯРА В ХРИСТОС 
Матей 10:32 
И така, всеки, който изповяда Мене пред хората, ще го изповядам и Аз пред Моя Баща, 
Който е на небесата. 
{Вижте Йоан 11:27 и Деяния 8:37} 
ВЕЧЕН ЖИВОТ 
Псалм 107:2 
Така нека говорят изкупените от ГОСПОДА,  
които Той изкупи от ръката на противника, 
УСПЕХ 
Числа 13:30 
Но Халев успокояваше народа пред Мойсей, като казваше: Да вървим напред незабавно и да 
я завладеем, защото можем да я превземем. 
Римляни 8:37 
Но във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. 
{Вижте Марк 5:27-28 и 4 Царе 4:25-26} 
СИЛА 
Йоил 3:10 
Изковете палешниците си на мечове  
и сърповете си – на копия;  
слабият нека каже: Аз съм юнак! 
{Вижте Псалм 91:2; Ефесяни 6:10; Филипяни 4:13; 2 Коринтяни 12:10} 
 
AFFIRMATIVE ACTION — ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
Това е действие на казване на „ДА“ — действие на покорство. Това е да се извърши точно това, 
което Бог е заповядал на човека да извърши. Покорството е видимата демонстрация на вярата. 
Примери:- 
[1]. НОЙ 
Битие 7:5        
И Ной извърши всичко, според както му заповяда ГОСПОД. 
Ной построи един голям кораб на сушата в покорство на Божията заповед, дори когато нямаше 
никакво доказателство за предстоящ потоп. Автора на Евреи обявява покорството на Ной за 
вяра. 
Евреи 11:7 
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от 
страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света 
и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. 
Ной построи ковчега, понеже вярваше на Бог. Ковчега спаси Ной от потопа —  в същност това 
беше вярата на Ной, която спаси него и семейството му. Ной демонстрира вярата си като 
построи ковчега. 
1 Петрово 3:21 
Тя в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а 
настоятелната молба към Бога на една чиста съвест) чрез възкресението на Исус 
Христос, 
Построяването на ковчега от страна на Ной съответства на водното кръщение като дело на 
ВЯРА. Ние сме спасени чрез вяра в смъртта, погребването и възкресението на Исус Христос (1 
Коринтяни 15: 1-4). 
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Това е нашата вяра. Но вяра без дела е мъртва. Кръщението е едно от ‘делата’. Водното 
кръщение видимо демонстрира нашата вяра в смъртта, погребването и възкресението на Исус 
Христос. 
[2]. ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ, КОИТО БЯХА ИЗЦЕЛЕНИ 
Лука 17:12-14; 19 
12И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетима прокажени, които, като се спряха 
отдалеч,   
13извикаха силно: Исусе, Наставнико, смили се над нас!    
14И като ги видя, каза им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, се 
очистиха.    
19И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели. 
Тяхната вяра в този случай беше покорство на заповедта на Христос да отидат при 
свещениците. Прокажените отиваха при свещениците единствено след като бяха изцелени — за 
да се спази церемониалния закон. Факта, че те се покориха преди да имаше някакви видими 
белези на изцеление беше дело на ВЯРА. 
[3]. АВРААМ 
3.1. В напускането на дома, за да се засели в чужда земя 
Евреи 11:8 
С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше 
да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. 
3.2. В принасянето на Исаак 
Евреи 11:17 
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше 
получил обещанията, принасяше единородния си син, 
Вярата на Авраам беше демонстрирана чрез покорството му при напускането на родния му град  
заради някаква чужда земя и в принасянето на Исаак като всеизгаряне. 
[4]. СЛЕПЕЦЪТ 
Йоан 9:7 
и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи „пратен“). И така, той отиде, 
уми се и си дойде у дома прогледнал. 
Слепеца се подчини на специфична заповед на Исус. Беше му казано да се умие в къпалнята 
Силоам. В Израел имаше много други къпални. Неговото покорство отивайки до  точно 
определена къпалня, която му беше заповядана от Исус беше действие на вяра, което доведе до 
изцелението му. 
[5]. ГЕДЕОН 
Евреи 11:32 
И какво повече да кажа? Защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гедеон, Варак, 
Самсон и Ефтай, за Давид, още за Самуил и пророците, 
Гедеон се покори на Бог като отиде срещу мадиамците и амаличаните, които бяха многобройни 
като „скакалци“, само с 300 човека. 
[6]. МОЙСЕЙ — В УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАСХАТА 
Евреи 11:28 
С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който 
погубваше първородните. 
 
НЕПОКОРСТВОТО Е ЛИПСА НА ВЯРА 
ПРИМЕРИ: 
[1]. АВРААМ 
Бог призова Авраам да отиде в ханаанската земя. В Ханаан Господ Се яви на Авраам, за да 
потвърди обещанието Си. 
Битие 12:7 
Тогава ГОСПОД се яви на Аврам и каза: На твоето потомство ще дам тази земя. И там 
Аврам издигна жертвеник на ГОСПОДА, Който му се яви. 
Скоро след това дойде глад в земята (Битие 12:10). Зелените пасища започнаха да изсъхват. 
Кладенците започнаха да се изпразват. Той можеше да помоли Бог да го поддържа в глада. 
Вместо това той си опакова багажа и отиде в Египет. Това действие на непокорство  
демонстрира липсата на вяра на Авраам и имаше сериозни последици за него:  
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[а]. Бог никога не се яви на Авраам в Египет. 
Египет е символ на света. Християните, които се връщат в света загубват „осезаемото 
присъствие“ на Бог. 
(Вижте Книга втора в тези серии на Мнемонично изучаване на Библията озаглавена „Божието 
изявено присъствие“) 
[б]. Той беше принуден да лъже (Битие 12:13, 18-19). 
{Лъжата беше планирана, когато каза, че Сара му е сестра.} 
Света ще ви принуди да вършите грях. Петър се отрече от Исус в компанията на света. 
[в]. Придоби богатство, което доведе до борба с Лот. 
Света ще ви направи богати, но с богатствата ще дойде скръб. Когато Бог ви прави богати, няма 
скръб с това. 
Притчи 10:22 
Благословението ГОСПОДНО обогатява;  
и трудът на човека няма да прибави нищо. 
[г]. Той придоби Агар, египетска слугиня. 
Тя по-късно беше използвана да „помогне“ на Бог в Неговото обещание за син. Агар имаше син 
наречен Исмаил, който беше постоянен източник на преследване за обещания син Исаак. 
Задоволяването на света посява семената за последици на едно болезнено бъдеще. 
[д]. Фараон изгони Авраам от Египет (Битие 12:20). 
Няма място за християнина в света. Света ще ви мрази и ще ви преследва. 
[2]. САУЛ 
Вижте 1 Царе 28:5-20: Съветването на Саул с духа на един близък беше действие на 
непокорство, което произлизаше от липсата му на вяра. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИБЛЕЙСКОТО ПОКОРСТВО 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
Еклесиаст 12:13 
Нека чуем края на цялото слово:   
Бой се от Бога и пази заповедите Му,   
понеже това е всичко за човека 

 ПО-ДОБРО ОТ ЖЕРТВА 
1 Царе 15:22 
И Самуил каза: Всеизгарянията и жертвите по същия начин ли са угодни на ГОСПОДА, 
както послушанието на ГОСПОДНИЯ глас? Ето, послушанието е по-приемливо от 
жертвата и покорността – от тлъстината на овни. 

 АКТИВИРАНО ОТ БОГ 
Филипяни 2:13 
Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го 
изработвате. 
Йоан 15:5 
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; 
защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо. 

 ДЕМОНСТРИРА ЛЮБОВ КЪМ БОГ 
Йоан 14:15 
Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди. 
Йоан 14:23 
Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Баща Ми ще го възлюби и 
Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. 

 СЪСРЕДОТОЧЕНО ВЪРХУ ХРИСТОС 
2 Коринтяни 10:5 
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и 
пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. 
1 Петрово 1:2 
избрани по предузнанието на Татко Бог, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да 
бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос; благодат и мир да ви се умножи. 
Ефесяни 6:1 
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. 
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 УСТАНОВЯВА БОЖЕСТВЕНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
Йоан 14:23 
Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Баща Ми ще го възлюби и 
Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него. 
 
INSIGHTFUL LIFESTYLE — ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
F — ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
A — ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
I   — ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
T — НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
H — РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
 
Това е да се живее според едно правилно възприемане на бъдещето. Проницателния начин на 
живот изисква отношение или начин на живот, който потвърждава, че човек наистина вярва. 
Човек, който има проницателен начин на живот възприема бъдещата Божия воля за работата 
на Царството правилно и не е повлиян от обстоятелствата. 
Например, името на Аврам беше променено на Авраам. 
Аврам — означава „издигнат баща“. 
Авраам — означава „Баща на множество“ (Битие17:5). Аврам прие промяната на името си на 
Авраам и живя под това име по време когато нямаше деца, понеже той беше убеден в Божията 
вярност към Неговото Слово. 
 
Илюстрация: Готови за дъжд 
Сушата от миналата зима застрашавала посева в едно село на Крит. Свещеника казал на 
хората си: „Няма нищо, което да ни спаси, освен една специална молитва за дъжд. Идете в 
домовете си, постете през седмицата, вярвайте и елате в неделя за молитвата за дъжд“. 
Селяните го чули, постили през седмицата и отишли в църквата в неделя сутринта, но 
когато свещеника ги видял, той бил бесен. Казал: „Идете си, няма да направя молебена. Вие 
не вярвате“. „Но Отче“, запротестирали те, „ние постихме и вярваме“. „Вярвате? А къде са 
ви чадърите?“ 
[Джеймс С. Хеует: Неограничени илюстрации — страница 188] 
Този аспект на вярата се характеризира с:- 
[1]. БЛАГОДАРЕНИЕ ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕ 
ПРИМЕРИ:- 
(а). Исус благодари на Татко за отговорената молитва преди възкресението на 
Лазар (Йоан 11:41). 
(б). Йона принесе благодарение преди спасението му. 
Първо той изповяда грешката си — Йона 1:12 
Резултат: Йона 1:15 — Беше хвърлен през борда. 
Второ той се помоли — Йона 2:2 
Резултат: ст.2:3а — Потъна в дълбините на морето. 
Трето той се покая — Йона 2:4в ….но отново ще погледна към святия Твой храм. 
Резултат: Йона 2:5в — водораслото се уви около главата му. 
Проблема на Йона се влоши. 
Четвърто той започна да благодари на Бог — Йона 2:9 Но аз ще принеса жертва с хвалебен 
глас…. 
Резултат: Йона 2:10 „И ГОСПОД заповяда на рибата; и тя избълва Йона на сушата“. 
Когато живота му „отслабваше“, той принесе „песен на благодарение“. Това действие на вяра 
предшества избавлението му. 
[2]. ВИЖДАНЕ ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕ 
ПРИМЕРИ:- 
(i). АВРААМ: Видя Божията слава 
Евреи 11:8-10 
8С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше 
да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива.    
9С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и 
Яков, наследниците заедно с него на същото обещание.    
10Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. 
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В обещаната земя Авраам не построи къща с основа, а живя в палатки, поставяйки очите си на 
новия Ерусалим, чийто архитект и строител е Бог. 
(ii). АВРААМ: Видя възкресението на Исаак 
Евреи 11:19 
като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на 
възкресение го получи обратно. 
Авраам се опита да принесе Исаак в жертва, вярвайки, че „Бог можеше да го възкреси“. 
Битие 22:5 
Тогава Авраам каза на слугите си: Вие останете тук с осела; а аз и момчето ще отидем 
дотам и като се поклоним, ще се върнем при вас. 
Авраам очакваше да се върне при младежите със сина си, затова каза „ще се върнем…“ 
(iii). Видя обещания Потомък 
Авел: видя смъртта на Потомъка. Във вяра той принесе кръвна жертва, която предвестяваше 
Христовата смърт (Евреи 11:4). 
Енох: видя второто идване на Потомъка (Евреи 11:5/Юда 14).  
Ной: видя Потомъка да носи избавление (Евреи 11:7).  
Авраам: видя небесния град на Потомъка и възкресението на Потомъка (Евреи 11:10/Евреи 11:19).  
Исус каза в Йоан 8:56 — „Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва“.  
Мойсей: видя смъртта на Потомъка в пасхалната жертва (Евреи 11:28).  
Всички видяха обещания Потомък чрез вяра.  
ПОТОМЪКА Е ИСУС ХРИСТОС:- 
Битие 3:15  
Ще поставя и вражда между теб и жената и между твоето потомство и нейното 
потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.  
(iv). Еремия — видя възстановяването на Израел  
По времето когато Юда щеше да дойде под вавилонско робство реалната цена на имотите падаше, 
въпреки това Еремия си купи земя (Еремия 32:7-14). Той вярваше на Божието Слово, че земята ще 
бъде възстановена на Израел след пленничеството от 70 години.  
Еремия 32:15  
Защото така казва ГОСПОД на Силите, Израилевият Бог: Пак ще се купуват в тази земя къщи, 
ниви и лозя.  
Този проницателен начин на живот беше действие на ВЯРА.  
(v). Яков — видя шарения добитък преди да се появи  
Битие 30:37-39 
37Тогава Яков взе зелени пръчки от топола, от леска и от явор и изряза по тях бели ивици, така 
че да се вижда бялото по пръчките.  
38Тези пръчки, по които беше изрязал белите ивици, сложи пред стадата в коритата, в 
поилата, където стадата идваха да пият; и като зачеваха, когато идваха да пият,  
39то стадата зачеваха пред пръчките; и стадата раждаха нашарени с линии, капчести и 
пъстри агнета.  
Яков вярваше, че белите ивици по пръчките бяха причината за раираните, капчестите и пъстрите 
агнета. Умствения отпечатък на ивиците по времето на зачеването влияеше на потомството. 
Използвайки шарени ивици Яков видя шарения добитък преди да се появи.  
(vi). Вярата на Мойсей  
Евреи 11:26-27 
26като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища; 
защото гледаше към бъдещата награда.  
27С вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше 
Невидимия.  
(vii) Слепия Вартимей  
Видя изцелението си преди да го получи. Когато Исус повика слепия Вартимей, той си захвърли 
дрехата. Той правилно схвана, че ще бъде изцелен и повече няма да има нужда от своята дреха, за да 
удостоверява слепотата си (рисковано действие) — Марк 10:47-52.  
(viii). Апостол Павел  
Хората на вяра не са нито заключени в миналото нито задоволени с настоящето. Павел каза:-  
Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя - като забравям това, което е назад, и се 
простирам към това, което е напред, (Филипяни 3:13). Те бяха пред времето си. Обърнете 
внимание на заявлението на Павел в 1 Коринтяни 15: и от всички най-накрая се яви и на 
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мене, като на някой изтърсак. Това не означава незрялост както е в случая с недоносеното бебе, а 
означава мъдрост и знание, които изместват цяло поколение. Павел имаше проумяване на 
тайните в Библията, за което другите не знаеха.  
 
Проницателния начин на живот трябва да бъде: - 
Основан на Божието Слово/Божията воля. 
Например 
(а). На Еремия му беше наредено от Бог да купи земя в началото на 
пленничеството. 
(б). Името на Аврам беше променено от Бог. 
Евреи 11:1, 13, 20 
1А вярата е даване на твърда увереност в онези неща,  за които се надяваме, убеждения за 
неща, които не се виждат.   
13Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на 
обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и 
пришълци на земята.    
20С вяра Исаак благослови Яков и Исав – даже за бъдещите неща. 
[3]. СМЕЛОСТ В БЕДСТВИЕ 
Смелост в бедствие вместо малодушие, обезсърчение и безпокойство е дело на вяра основано 
на обещанията на Божието Слово — на сила, другарство, смелост и победа:- 
Евреи 13:5-6 
5Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е 
казал: „Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“;    
6така че дръзновено казваме:   
„Господ ми е помощник; няма да се убоя;   
какво ще ми направи човек?“ 
Римляни 8:28, 31 
28Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани 
според Неговото намерение.    
31И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? 
2 Коринтяни 2:14 
Но благодаря на Бога, Който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко 
място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. 
 
ПРИМЕРИ:  
(а) НЕЕМИЯ 
Неемия 6:11 
Но аз отговорих: Човек като мене бива ли да бяга? И кой човек като мене би влязъл в храма, 
за да избави живота си? Не искам да вляза. 
(б) ДАНАИЛ 
Указа на царя забраняваше на Данаил да се моли на Бог. Данаил се молеше открито на Бог и 
Му благодареше. Той не беше обезсърчен от указа поради неговата увереност в Божията сила 
да го избави. 
Данаил 6:10 
А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като 
държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три 
пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. 
Данаил 3:16-17 
16Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя: Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти 
отговаряме за това.  
17Ако е така, нашият Бог, на Когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата 
огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; 
[4]. РАДОСТ В СКРЪБ 
Филипяни 4:4 
Радвайте се всякога в Господа! Пак казвам: Радвайте се! 
Радостта разкрива увереността на човека в Божията навременна грижа. Това загатва, че човека 
вярва, че ситуацията определено ще става все по-добре понеже Бог е в контрол. 
Отсъствието на проницателен начин на живот е липса на вяра. 
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ПРИМЕРИ: 
(1) Йоас нямаше проницателен начин на живот (4 Царе 13:18-19). 
4 Царе 13:18-19 
18Каза още: Вземи стрелите. И той ги взе. Тогава каза на Израилевия цар: Удряй на земята. 
И той удари три пъти и престана.    
19А Божият човек му се разсърди и каза: Трябваше да удариш пет или шест пъти; тогава 
щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш; а сега само три пъти ще поразиш 
сирийците. 
Елисей го смъмри за неговото слабо действие на удряне на земята само три пъти,  тъй като това 
показваше, че той нямаше вярата да вярва, че може да порази Сирия. 
(2). Страхът на учениците. 
Страхът на учениците в бурята, когато бяха в морето беше липса на вяра. Те не успяха да 
схванат, че Исус  щеше да ги заведе невредими до отсрещната страна (Марк 4:35-40). Те нямаха 
увереност в думите, които Исус беше казал по-рано — ст.35 „Нека да преминем на другия бряг“. 
(3). Обезсърчението на Илия (3 Царе 19:1-18) 
Онези, които нямат проницателен начин на живот живеят в безпокойство и обезсърчение. 
Липсва им увереност в обещанията и способностите на Бога. 
3 Царе 19:4 
А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря, и седна под една хвойна. И 
поиска за себе си да умре, като каза: Стига сега, ГОСПОДИ. Вземи душата ми, защото не съм 
по-добър от бащите си. 
Обезсърчението на Илия беше липса на вяра, която произлизаше от неговата неспособност да 
схване, че Бог ще победи Езавел, точно както беше победил пророците на Ваал. Тази липса на 
вяра доведе служението му до край. 
 
T  — НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
F — ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
A — ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
I   — ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
T — НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
H — РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
 
Това е отношение на упорство основано на разбирането, че Бог може да посрещне нуждата, 
която е според Неговата воля. Това отношение изобразява пълната зависимост на човека от 
Бог. 
Отношението на упорство е демонстрация на истинска вяра. 
 
Примери:- 
[1]. СИРОФИНИКИАНКАТА 
Нейната настойчивост беше действие на ВЯРА. 
Тя победи егоизма на учениците. 
Матей 15:23  
Но Той не отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казваха: Отпрати 
я, защото вика след нас. 
Тя победи предразсъдъците. 
Матей 15:24 
А Той отговори: Аз не съм изпратен при други освен при изгубените овце от Израилевия 
дом. 
Тя се покланяше въпреки че беше отхвърлена. 
Матей 15:25 
А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи, помогни ми. 
Тя победи обидата. 
Матей 15:27 
А тя каза: Така е, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата 
на господарите им. 
 
Исус похвали ВЯРАТА й. 
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Матей 15:28 
Тогава Исус отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в 
този час дъщеря й оздравя. 
[2]. СЛЕПИЯ ВАРТИМЕЙ УПОРСТВАШЕ. 
Марк 10:47-52 
47И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исусе, сине Давидов, смили се над 
мен!   
48И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над 
мен!   
49И така, Исус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: Дерзай, стани, 
вика те.   
50И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус.    
51Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за тебе? Слепецът Му каза: Учителю, да 
прогледна.    
52А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след 
Него по пътя. 
Слепия Вартимей извика към Исус, за да спечели вниманието Му. Той нарече Исус с Неговото 
Месианско име „Сине Давидов“. Той разпозна Исус като Месията въпреки че беше сляп. Когато 
другите го предупредиха да мълчи „той викаше още повече“. Неговото упорство спря Исус. Той 
каза: „Твоята вяра те изцели“. 
[3]. ЧЕТИРИМАТА МЪЖЕ, КОИТО ДОНЕСОХА ПАРАЛИТИКА. 
Вижте Марк 2:1-12 
Те не се отказаха когато видяха тълпата,  но упорстваха до степента, че минаха през покрива, за 
да достигнат до Исус. Тяхната неотстъпчивост беше видимо дело на ВЯРА. Марк 2:5: „…Исус 
видя вярата им……“ 
[4]. АВРААМ 
Римляни 4:18-21 
18Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много 
народи, според казаното: „Толкова ще бъде твоето потомство“.    
19Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй 
като беше на около сто години, вземаше предвид и мъртвостта на Сарината утроба,   
20обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде 
слава на Бога,    
21уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни. 
Авраам упорстваше. Той не вземаше в предвид състоянието на тялото си или „мъртвостта на 
утробата на Сара“. Той беше уверен в Божието обещание за син, въпреки че беше 100 годишен. 
Той здраво  се прилепи за Бог, убеден, че това, което е обещал преди повече от 20 години Той 
може да го извърши. Библията заявява, че той беше „силен във вра“ поради неговото 
неотстъпващо отношение. 
[5]. ДАВИД 
Давид е включен като човек на вяра в Евреи 11:32. Давид се прилепи за Бог в лицето на 
множество трудности и скърби. 

 Той изгуби жена си Михала, която беше купил с филистимските краекожия. 
 Трябваше да се раздели с най-добрия си приятел Йонатан. 
 Саул постоянно го преследваше. 
 За да избяга от Саул и да получи убежище сред филистимците той се 

престори на луд. 
 Той се установи в Сиклаг — град, който му беше даден от филистимците. 

Накрая филистимците отказаха да го включат в армията си. 
 Давид дойде в Сиклаг само за да намери града опожарен и любимите му 

отведени в плен. 
 Неговите хора се обърнаха срещу него. Той загуби всичко. 

В лицето на тези бедствия той се прилепи към Бог. 
1 Царе 30:6 
И Давид се наскърби много, защото народът се наговаряше да го убият с камъни, понеже 
душата на всички хора беше преогорчена, всеки за синовете си и дъщерите си. А Давид се 
укрепи в ГОСПОДА, своя Бог. 
Давид се укрепи в Господа. 
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[6]. САМСОН 
Съдии 16:28-30 
28Тогава Самсон извика към ГОСПОДА: Господи ЙЕХОВА, спомни си за мен и ме подкрепи само 
още веднъж, Боже, за да отмъстя на филистимците поне за двете си очи.    
29След това Самсон прегърна двата средни стълба, на които се крепеше къщата, опря се на 
тях – на единия с дясната си ръка, а на другия с лявата.   
30И каза: Нека умра с филистимците. След това наблегна с всичката си сила и къщата 
падна върху началниците и върху целия народ, който беше в нея. Така умрелите, които 
Самсон уби при смъртта си, бяха повече от онези, които беше убил през живота си. 
Самсон също е споменат в галерията на вярата в Евреи 11. (Вижте Евреи 11:32). Въпреки че 
загуби очите и косата си — той никога не се предаде. 
[7]. ЙОВ 
Йов загуби богатството си и децата си. Посред тези изпитания той се покланяше на Господ 
Йов 1:20 
Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, се 
поклони. 
В своето постоянство той пазеше изповедта си. 
Йов 1:22 
Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. 
Йов 2:10в 
...Във всичко това Йов не съгреши с устните си. 
Той продължи да уповава на Бог. 
Йов 13:15   
Дори и Той да ме убие, аз ще Го чакам;  
но пак ще защитя [KJV — ще поддържам] пътищата си пред Него. 
Йов загуби богатството си, здравето си и децата си, но никога не се предаде. 
Йов 23:11 
Кракът ми се е държал здраво в Неговите стъпки; 
опазил съм пътя Му, без да се отклоня. 
[8]. ПАВЕЛ 
Хората на вяра никога не се отказват. Апостол Павел разказва за своите изпитания и скърби 
във 2 Коринтяни 4:8-10. 
2 Коринтяни 4:8-10 
8Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;    
9гонени сме, но не изоставени; поваляни сме, но не погубени.    
10Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и животът 
на Исус. 
Той дава допълнителни подробности във 2 Коринтяни 11:23-33. Бил е замяран с камъни и 
оставен да умре (Деяния 14:19) — но никога не се е отказал. Той казва — …горко ми, ако не 
проповядвам евангелието! 1 Коринтяни 9:16 (KJV) 
впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос 
Исус. Филипяни 3:14 
 
ОТКАЗВАНЕТО Е ЛИПСА НА ВЯРА 
[A]. ДЪЩЕРИТЕ НА ЛОТ 
Дъщерите на Лот нямаха неотстъпчивостта на Авраам — те не вярваха, че Бог ще им даде 
потомство, тъй като спаха с баща си, за да заченат. ( Битие 19:32-38). 
[B]. ИЛИЯ  
3 Царе 19:4 
А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря, и седна под една хвойна. И 
поиска за себе си да умре, като каза: Стига сега, ГОСПОДИ. Вземи душата ми, защото не съм 
по-добър от бащите си. 
След грандиозно показване на сила на планината Кармил, Илия беше хвърлен в долината на 
обезсърчението чрез липсата му на вяра да се справи с Езавел. Илия се отказа и така загуби 
служението си и го предаде на Елисей. 
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НЕЩА, КОИТО ДА СЛЕДВАТЕ ДОКАТО УПОРСТВАТЕ 
(1). ПАЗЕТЕ УСТАТА СИ  
Йов 1:22 
Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. 
(2). УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ОСНОВАНИ НА СЛОВОТО 
Запитайте се — Това според Божията воля ли е? Не упорствайте в нещо, което не е библейско. 
Псалм 119:105  
Твоето слово е светилник за краката ми   
и виделина на пътеката ми. 
(3). ПОДДЪРЖАЙТЕ ПРАВИЛНО СТОЕНЕ ПРЕД БОГ  
Справете се с неизповяданите грехове/небиблейските взаимоотношения 
Псалм 34:17  
Праведните извикаха и ГОСПОД послуша,  
и от всичките им беди ги избави. 
(4). ПРОДЪЛЖЕТЕ ДА СЕ МОЛИТЕ 
(Деяния 12:5/Лука 11:5-8) 
(5). ОЧАКВАЙТЕ:  
Това е отношение на очакване, което е дело на вяра (виждане преди получаване). 
Псалм 62:5   
Но ти, о, душо моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. 
(6). УПОВАВАЙТЕ НА БОГ: 
Отношението да знаете, че Бог може да посрещне вашата нужда. 
Псалм 37:5, 7 
5Предай на ГОСПОДА пътя си;  и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти;    
7Облегни се на ГОСПОДА и чакай Него;  не се раздразвай поради този човек, който успява в 
пътя си,  като извършва подлости. 
(7). ПОКЛАНЯЙТЕ МУ СЕ:  
Поклонението включва всички дейности, които изразяват любовта на човека към Бог.  
Йов 1:20  
Тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си, и като падна на земята, се 
поклони. 
 
H — РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
F — ТВЪРДА ИЗПОВЕД 
A — ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
I   — ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
T — НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
H — РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
 
ВЯРАТА Е ДЕЙСТВИЕ НА РИСК 
 
Илюстрация — Вяра на въжето 
Представете си, ако желаете, едно въже опънато между сградата на банката 
и сградата на кметството на площада в нашия град. Един човек стои на върха 
на банковата сграда и обявява намерението си да мине по въжето до другата 
сграда. Разбира се, долу се е събрала тълпа, понеже това, което той 
възнамерява е малко странно (не е нужно да го казвам). Ходещият по 
опънатото въже пита тълпата дали вярват, че той може да успее да 
премине. Те кимват в съгласие (кой би бил достатъчно глупав да опитва без 
умерен риск?) Внимателно, бавно той се залюшкал по пътя си почти падайки. 
Стигайки до другата страна той взел една ръчна количка и попитал тълпата 
дали мислят, че може да я тика докато преминава отново. Някои кимнали в 
съгласие. Някои свили раменете в отговор. Ходещият по опънатото въже 
тогава си избрал един човек и извикал към него: „Господине, мислите ли, че 
мога да успея?“ Отговора е положителен и ходещият казва: „Тогава докажете 
вярата си като се возите в ръчната количка“. 
[Джеймс С. Хеует: Неограничени илюстрации — страница 190] 
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Риск 
Всяко действие, което носи със себе си риска или опасността от загуба на живот, прехрана, 
репутация и т.н. Това е ущърб опитващ се да достигне, да угоди или да служи на Бог. Хората на 
вяра водят рискован начин на живот. 
Деяния 15:26  
хора, които изложиха живота си на опасност за името на нашия Господ Исус Христос. 
 
Примери:-  
СЛЕПИЯ ВАРТИМЕЙ [МАРК 10:47-52] 
В библейски времена била предоставяна специална дреха от властите, за да докаже 
истинността на физическия недъг на човека. Тази дреха идентифицирала просяка като човек с 
истински недъг и следователно заслужаващ да получи милостиня. Слепия Вартимей имаше 
такава дреха. Тази дреха беше най-пазеното му и най-желаното му притежание. Това беше 
купона му за храна — прехраната му. Когато чу призива на Исус, Вартимей захвърли дрехата си. 
Той захвърли прехраната си. Вартимей знаеше, че не може да се върне за тази дреха — някой 
друг лесно  можеше да я вземе и да се престори на недъгав, за да живее просейки. Вартимей 
рискува прехраната си. Това рисковано действие разкрива безспорната му вяра в способността 
на Исус да го изцели. Исус видя риска му и каза: „Твоята вяра те изцели“. 
ЖЕНАТА С КРЪВОТЕЧЕНИЕТО [МАРК 5:24-34]  
Жената с кръвотечението рискува всичко, за да се приближи до Исус, за да получи изцелението 
си. Тя имаше постоянно кървене в продължение на 12 години. Анемия (малко кръв) е 
познатото усложнение при хронично кървене. Тъй като медицинското лечение в онези дни не е 
било толкова напреднало колкото днес, аз съм сигурен, че тази жена е била силно анемична. 
Тежката анемия може да бъде усложнена от натрупване на недостатъчност на сърдечната 
дейност. Твърде е вероятно тази жена да е имала натрупана сърдечна недостатъчност.  
Натрупаната сърдечна недостатъчност води до омаломощаващия симптом на задъхване 
(диспноеа) при напрежение. Поради слабост (заради анемията) и задъхване (заради 
натрупаната сърдечна недостатъчност) тя се насочва да докосне това, което е най-достижимо в 
нейните обстоятелства — края на дрехата Му. 
Поради пътуващото служение на Исус и нейното лошо физическо състояние, Исус беше 
недостижим за нея. В допълнение към това, никой не можеше да я придружи до Него, понеже 
според Мойсеевия закон тя беше нечиста. Неговото минаване този ден беше възможността на 
живота й. 
Тя рискува три неща:- 
Понеже беше немощна жена, тя рискува да бъде стъпкана до смърт — (множество следваше 
Исус). 
Тя рискува смърт чрез напрежение.  
Според юдейския обичай тя беше постоянно нечиста (Левит 15:19-25). Смесвайки се 
публично с тълпата, тя рискува отлъчване и замяране с камъни. Когато се приближи до 
Исус тя трябваше да победи още една пречка — до Исус беше Яир — началника на 
синагогата, който имаше властта да разреши нейното замяране с камъни заради 
нарушаването на закона. 
ИСУС КАТО ВИДЯ РИСКА, КОЙТО ТЯ ПРЕДПРИЕ КАЗА: „ТВОЯТА ВЯРА ТЕ 
ИЗЦЕЛИ“ (Марк 4:34). 
ЕЛИСЕЙ 
Той изгори инструментите  на своя занаят, като не остави никаква възможност за връщане към 
светска работа. Той рискува кариерата си. 
3 Царе 19:20 / 21 
А той остави воловете, затича се след Илия и каза: Нека целуна, моля, баща си и майка си и 
тогава ще те последвам. А Илия му отговори: Иди, върни се, какво съм ти сторил? 
ЧЕТИРИМАТА РИБАРИ ПРИЗОВАНИ ДА БЪДАТ УЧЕНИЦИ НА ИСУС. 
Матей 4:18-20 
18.И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и 
брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.     
19Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на хора.    
20И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него. 
Те рискуваха семейния си бизнес. 
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ВДОВИЦАТА ОТ САРЕПТА 
Вдовицата от Сарепта предприе риска да пожертва последната си храна във време на глад за 
Божия човек. Жертващото даване е дело на вяра. То демонстрира, че човек вярва в 
навременната грижа на Бог. 
Вижте 3 Царе 17:8-16 
ДАВИД 
Давид рискува да излезе срещу Голиат с прашка и пет камъка. 
Вижте 3 Царе 17:40-50 
ПЕТЪР 
Петър предприе риска и ходеше по водата. 
Вижте Матей 14:22 -33 
РААВ 
Раав предприе риска да осигури сигурността на израелските шпиони. 
Вижте Исус Навин 2:1-24 
ГЕДЕОН 
Гедеон предприе риска да излезе срещу армията на мадиамците само с 300 човека.  
Вижте Съдии 7:16-25 
СЕДРАХ, МЕСАХ И АВДЕНАГО 
Седрах, Месах и Авденаго рискуваха живота си като не се наведоха пред образа направен от 
Царя. 
Вижте Данаил 3:15-18 
ЕЗЕКИЯ 
Езекия предприе риск като се съпротиви на Сенахирим (2 Летописи 32:1-8). 
Сеахирим беше записал ненарушим успех в своите нашествие в други страни. Езекия му се 
съпротиви поради вярата си в Бог. 
ЕСТИР 
Естир предприе риска да отиде пред царя, за да ходатайства за юдеите. 
Естир 4:16 
Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не яжте и не пийте 
три дни, нощем и денем; и аз и момичетата ми ще постим подобно; тогава ще вляза при 
царя, което не е според закона, и ако загина, нека загина. 
 
НАПЪТСТВИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА УСПЕШЕН РИСК ВЪВ ВСЯКА 
РИСКОВАНА ПОСТЪПКА 
[1]. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВАН НА ЛОГОСА. 
Т.е. риска трябва да бъде основан на Божията воля. Логоса е писаното Слово — разкритата 
Божия воля. Оза предприе риска и докосна ковчега (2 Царе 6:6) — той умря понеже действието 
му беше противно на Божията воля. Цар Саул предприе риска да се съветва с духа на починал 
близък, за да определи  Божията воля (2 Царе 6:6-7). Царството беше взето от него и беше 
дадено на Давид (1 Царе 28:7-20). 
[2]. ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСНОВАН НА РЕМАТА.  
Рема = Изговореното Слово — оживяване на писаното Слово чрез Святия Дух за определен 
човек за специфична ситуация. Исус каза: „Идете по целия свят и проповядвате 
благовестието…..“ (Марк 16:15). 
Обаче Божията воля не беше Павел да отиде да проповядва в Азия (Деяния 16:6). Господ 
разкри, че не беше правилното време да се проповядва евангелието там. 
Илия предизвика пророците на Ваал понеже чу от Бог. 3 Царе 18:36г ….и че според Твоето 
сторих сторих всички тези неща. 
[3]. ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ПРАВИЛНО СТОЕНЕ ПРЕД БОГ. 
Например, синовете на Скева не бяха в правилно стоене пред Бог (Деяния 19:13-16). Те 
предприеха риска да се изправят пред демоните. Резултата беше опозоряване. Когато човек 
пресича границата на Божията благосклонност, рискове под такива обстоятелства не дават 
никаква протекция срещу сатана. 
Илюстрация:- 
(3 Царе 2:36-46) Соломон нареди на Семей да стои в границите на Ерусалим. Соломон ясно 
обясни, че в деня, в който Семей пресече границата,  той ще умре. След известно време, 
двама от слугите на Семей избягаха от Ерусалим. Семей забрави ограничителната 



Copyright ©  Dr. S. Y. Govender 
 

18

наредба наложена върху него и преследва слугите си. Соломон осъди Семей на смърт заради 
нарушаването на заповедта му. 
Семей предприе риска да премине границата на Ерусалим противно на волята на Соломон. 
Това бунтовно действие доведе до това той да не стои по правилния начин пред Соломон. 
Християнина трябва да знае моралните си и функционалните си граници. Когато се 
преминат тези граници, той не е в правилно стоене пред Бог. Рискове предприемани, 
когато човек не е в правилно стоене пред Бог са опасни. 
 
ОБОБЩЕНИЕ 
Нахлуването на Израел в Ерихон демонстрира всичките пет принципа на вяра. 
[1]. ТВЪРДА ИЗПОВЕД. 
Надуването на тръбите и викането. 
Исус Навин 6:7-8, 20 
7Исус каза на народа: Минете и обиколете града; а въоръжените мъже нека минат пред 
ГОСПОДНИЯ ковчег.   
8И така, след тези думи на Исус към народа седемте свещеника, които държаха седемте 
военни рога пред ГОСПОДА , минаха и свиреха с роговете; а ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет 
вървеше след тях.    
20И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на 
рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града – 
всеки право напред, и превзеха града. 
[2]. ПОТВЪРДИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ 
Те обикаляха около Ерихон в пълно покорство на заповяданата от Бог стратегия — Исус Навин 
6:1-15 
[3]. ПРОНИЦАТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
Те извикаха преди стената да падне. 
Исус Навин 6:16 
И на седмия път, докато свещениците свиреха с роговете, Исус каза на народа: Извикайте, 
защото ГОСПОД ви предаде града. 
Исус Навин 6:20 
И така, народът извика и свещениците свиреха с роговете. Когато народът чу звука на 
рога и нададе мощен вик, стената падна на мястото си. Тогава хората влязоха в града – 
всеки право напред, и превзеха града. 
[4]. НЕОТСТЪПВАЩО ОТНОШЕНИЕ 
Те обиколиха Ерихон 13 пъти. 
Вижте Исус Навин 6:11-15 
[5]. РИСКОВАНО ДЕЙСТВИЕ 
Те излязоха срещу „силни и храбри мъже“ (Исус Навин 6:2), с една привидно глупава стратегия. 
 
 

Превод: Емил Енчев 
 
 
 
 
 
 


