
 

 

 

ДА ПОСТИГНЕШ УСПЕХ В ОБУЧЕНИЕТО СИ 

 
Човекът е създаден, за да успее, а не да се провали, и успехът може да бъде твой. Успехът ни не е 

плод на благоприятни обстоятелства, нито произтича от доброжелателността на хората около нас, 

той е въпрос на лична цел.  

Ти можеш да успееш в обучението си, независимо от проблемите, които могат да се изпречат на 

пътя ти. 

 

ПРИОРИТЕТЪТ НА УЧЕНИЧЕСТВОТО 
(Сравни Лука 19:10 с Йоан 6:15; Лука 14:28-33; Матей 13:44; Еремия 29:11) 

 

От съществено значение е да имаш определена цел и да осъзнаваш, че преди всяка друга 

обществена дейност си на първо място ученик. Само глупавият човек ще постави извънкласните 

дейности и социално-обществените прояви пред обучението си. След времето на  поклонение към 

Бога (Матей 6:33), всеки ученик трябва да отдели качествено време за обучението си - време за 

задачи, проекти, дълго есе, систематично проучване, подготвителен прочит и т.н. Никога не  трябва 

да отлагаме задачите си до последния момент, когато ще трябва да работим трескаво, за да спазим 

крайните срокове за  предаване проектите или да се готвим набързо за изпитите. Планирай графика 

си и бъди дисциплиниран и решен да го спазваш. 

 

ПРИЧИНАТА ЗА УЧЕНИЕТО 

(Матей 7:24-27; 12:3,4, Лука 13:1-5; Деяния 8:27-35; 1:1; Лука 1:1-4; Йоан 20:31) 

 

Има много причини, поради които хората учат, и твоята ще попадне в една от категориите. Хората 

учат, за да натрупат знания,  да придобият проницателност, да усвоят нови умения, да 

усъвършенстват настоящите си умения, да се развият в професионален план,  да придобият 

специални умения или просто за лично удоволствие. Познаването на причините, които стоят зад 

твоето обучение, ти дава един вид стимул и решителност да продължиш напред през 

неблагоприятни обстоятелства и привидни невъзможности.  

Защо съм тук да уча? Разбери причината и я остави да те мотивира за постигане на успех. Като 

цяло, ние учим, за да можем да живеем по-добре и да работим по-ефективно. 

 

ПОМОЩНИК В УСПЯВАНЕТО 
(Псалм 127:1-2; 31:19; Йоан 15:5; Агей 1:5-11; 1 Коринтяни 15:10; Исус 1:7-8) 

 

Добрият успех не може да бъде постигнат извън Бог. Без Него ние можем да направим нищо. 

Ако Бог оттегли Неговата помощ и възможности, напразна е помощта на човека. В Бога се движим, 

живеем и съществуваме. По-малкият син искаше да се реализира в живота извън контрола на баща 

си, но завърши в мизерия (Лука 15:11-17). Рибарите не хванаха нищо без помощта на Спасителя 

(Лука 5:1-5).  

Христос е Божията стълба, която води до реализация и успех във всеки аспект на живота (Битие 

28:12-16; Йоан 1:51). 
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