
 

 

 
 

ТАЙНАТА  НА  БИБЛЕЙСКАТА  ПОБЕДА 
 

  

Победителите никога не спират и спиращите  никога не побеждават. Победители са онези, които 

продължават да се движат, дори когато движението стане трудно и мъчително. Те държат здраво 

мечтите си, те работят като едното им око не изпуска никога целта, те играят по правилата, така че да 

получат венеца; подчиняват тялото си, за да не им стане препънка. Крайъгълният камък на успеха е, 

първо да станем това, за което сме предназначени, изпълнявайки целта, с която Бог ни създаде (Исая 

43:21; Еклисиаст 12:13; 1 Петрово 2:9). В противен случай успехът ни не е истинският успех, който Бог 

има за нас. 

Какъв успех може да се припише на пожарникар, който спасява дървен стол от горяща къща, 

докато обитателите й стават на пепел? Ако първата и най-важна цел на нашето съществуване не е 

изпълнена , всеки друг успех е безполезен от Божията гледна точка. Принципите на успеха и тайната 

на победата са скрити в Божието Слово и ще ни бъдат разкрити, ако ние сме достатъчно 

заинтересовани да ги открием (Исус Навиев 1:8; Матей 6:33; 2 Летописи 26:5). 

 

ЖЕЛАНИЕТО И ВЯРАТА 
(Притчи 21:25; 18:1; 13:12,19; 11:23; 10:25; Псалми 145:19; Марк 11:24; 9:23; Лука 1:37; Матей 17:20; 

Исая 43:18-21) 

 

Успехът и властта във всяка област на живота започва с желанието – едно изгарящо желание. 

Колко пламенно и неугасимо е твоето желание да успееш? Всички стратегии на света не биха могли 

да ти помогнат да успееш в живота, ако ти нямаш непреодолимо желание да успееш. Какъвто и успех 

да застане на пътят ти, той ще бъде саботиран от липсата ти на желание. 

Победителите винаги притежават неутолимо, пламтящо и неугасимо желание да успеят. 

Пламтящото желание е дърво на живот. То носи сила в живота ни (Притчи 13:12). Желанието трябва 

да бъде комбинирано с вяра, за да не излезе от релсите влакът на нашия успех. „Всичко каквото 

ПОИСКАТЕ в молитва ВЯРВАЙТЕ, че сте го получили, и ще ви се сбъдне“ (Марк 11:24). 

Вярата не вижда невъзможности. Всяка планина може да бъде подчинена, изравнена, хвърлена в 

морето, може да бъде премината чрез тунели, прелетяна отгоре или заобиколена. Всяка долина 

може да бъде запълнена и изравнена  или може да бъде прекосена с мостове, а кривите пътища 

могат да бъдат изправени. Вярата ще направи проход в джунглата от объркване, ще намери РЕКИ (не 

изолирани оазиси или една река, а РЕКИ!) в безплодната пустиня. Вярата освобождава Божия 

потенциал да работи в наша полза, да прави нови неща, да отвори затворени врати, да открие 

скритите възможности (Исая 43:18-21).  

Освободи вярата си, за да си осигуриш най-доброто, което Бог има за твоя живот. 

 

 

РЕШИТЕЛНОСТ И ФОКУСИРАНЕ 
(Филипяни 3:13-14; Лука 19:10; Матей1:21; Йоан 6:15; Битие 49:4; 25:29-34; 27:33-40; Евреи 12:16-17) 

 

Победителите са много решителни. Те имат усет за посоката, която определя техния живот. Те са 

така съсредоточени върху техните цели, че са забравили присмехулните коментари на окръжаващия 

ги свят. Те се фокусират върху своите цели, изключвайки всичко останало. Те могат да кажат като 

апостол Павел „но едно правя“ (Филипяни 3:13-14).  

Христос беше толкова съсредоточен върху Голгота и изкуплението на човечеството, че 

предложенията за земно царство не можаха да Го изкушат (Лука 19:10; Матей 1:21; Йоан 6:15). Той 
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беше решен да извърши Божията воля, да изпълни целта, за която беше роден и затова беше така 

фокусиран върху целта си, че по-ниските цели изобщо не Го привличаха. Той по-скоро би бил 

Спасител на света, отколкото Цар на юдеите (Матей 1:21; Йоан 8:29; Евреи 10:7,9; Псалми 40:7-8). 

 

УСЪРДИЕ И РЕВНОСТ 
(Римляни 12:11; Галатяни 6:7-9; 1 Солунци 4:11-12; 2 Солунци 3:11-13; Притчи 13:4,11; 12:24; 21:5; 

1 Коринтяни 15:10) 

 

Онези, които успяват в живота винаги го постигат чрез усърдие и упорита работа. Докато другите 

спят, те са на своя пост бързайки за работа, молейки се, за да повалят крепостите, учейки и 

изследвайки за нови проникновения и знание; търсейки нови стратегии как да поставят следващата 

тухла в зданието на успеха. 

Великите хора работят здраво, за да успеят в която и област да се намират, било музика, 

архитектура, право, религия, наука, изкуства и т.н. Успехът никога не идва на поднос от злато. Томас 

Едисон, един велик физик, го е казал добре: „успехът е 2% вдъхновение и 98% потене“. 

 

 
 

 


