
 

 

 

 
ДА СЕ ЦЕЛИШ В НАЙ-ДОБРОТО 

 
Божият план винаги и за всяко нещо е най-доброто за Неговите деца. Вярващият, който се 

съгласява с второто „най-добро“ пропуска наследството си. Божието желание за нас е да ни даде 

земята, в която текат мед и мляко. 

Повтарящите се неуспехи и поражения са били както повод за отчаяние при едни, така и урок по 

упорство и усъвършенстване при други. Мнозина се демотивират при вида на високите стени на 

големите предизвикателства и отказват дори само да опитат да ги прескочат. Да постигнат нещо 

стойностно в живота - за тях това е „мисия невъзможна“. Но не трябва да забравяме, че всички 

онези, които са пробили сред своето поколение и са имали влияние над него, са се сблъсквали с 

проблеми и провали. Разликата между успяващите и губещите обаче не е, че едните винаги печелят, 

а другите постоянно губят. Напротив всички сме претъпявали падения по един или друг начин. Но 

някои от нас продължават да се борят, защото виждат себе си като победители там някъде напред, 

където се и стремят да достигнат; заразлика от други, според които „това не е за мен, защото просто 

не мога…“, и край.  

Не е трудно да намериш обяснение (оправдание) независимо от обстоятелствата, трудно е да 

намериш начин въпреки средствата и средата. И преодоляването на тази трудност ни прави 

победители. Каквато и да е ситуацията в настоящето, не се съгласявай с второто “най-добро”, 

погледни нагоре и се прицели в най-доброто, което можеш да бъдеш или да имаш. 

 

ПОЗИТИВНО И ИЗДРЪЖЛИВО ПОВЕДЕНИЕ 
(Йов 19:25-27; Псалми 118:17; Марк 5:25-34; Матей 15:22-28; Лука 18:1-8; 1 Царе 30:6-20; 

Притчи 24:10,16) 

 

Трябва да развием оптимистично, позитивно и изпълнено с надежди отношение към живота. 

Дори посред проблемите, нашето поведение трябва да е като на Йов. „Аз зная, че е жив 

изкупителят ми“ – каза Йов, когато нямаше никакви изгледи за избавление (Йов 19:25-27). Дори 

пред лицето на смъртта човекът с позитивно отношение към живота ще заяви: „Аз няма да умра, но 

ще живея, И ще разказвам делата Господни“ (Псалми 118:17). 

Проблемите и провалите са нещо нормално. Издръжливостта е способността на човека да 

отскочи от скорошния провал, куража да продължи напред независимо от „планините“ от проблеми 

(Марк 5:25-34; Матей 15:22-28; Лука 18:1-8). Тази издръжливост, приложена по отношение на 

Божията воля  и обещания, най-накрая ще ни изведе до победата. Не се обезкуражавай. Вдигни се от 

пепелището на поражението и провала и продължи напред. В живота има нещо повече от 

самосъжаление и ронене на сълзи над проблемите. Укрепи себе си в Господа като Давид и се втурни 

напред към победата (1 Царе 30:6-20). 

Реши днес винаги да се изправяш и да продължаваш напред, колкото и много провали да 

преживееш (Притчи 24:16). Лошите дни наближават, укрепи силата си, издръжливостта си, куража си 

и жилавостта си, за да се справиш в такива времена (Притчи 24:10). 

 

ПРОДУКТИВНОСТ И ИЗОБРЕТАТЕЛНА ПРЕДВИДЛИВОСТ 
(Еклесиаст 9:10,16-18; 10:10; 7:19; Притчи 24:5; Битие 31:6-7,38-42; 30:25-31; 39:2-6,20-23; 41:46-52;  

Лука 19:16,18,24,25; Ефесяни 4:28; 1 Солунци 4:11; 2 Солунци 3:12) 
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Мързелът няма място в Божия план. Бог очаква от нас да бъдем прилежни и трудолюбиви. 

Каквото и да ни е възложено, трябва да го вършим с цялата си сила (Еклесиаст 9:10). Развий 

правилно отношение към труда. 

Твърде много хора мразят тежката работа и винаги роптаят против нея. Работенето е 

здравословно. Дори преди грехопадението Бог даде на първия човек да работи (Битие 2:15).  

Великите хора работят. Яков беше богат, но неговото богатство дойде след 20 години тежък труд в 

горещите дни и мразовитите нощи на средния изток (Битие 31:6,7,38-42; 30:25-31). Йосиф стана 

богат и известен, но той работеше вярно  в дома на Петефрий, беше усърден в затвора и работи 

здраво дори и след като стана първи министър на Египет (Битие 39:2-6,20-23; 41:46-52). 

Обаче не просто работенето произвежда резултат, а работенето с мъдрост (Еклесиаст 10:10; 

9:16-18; 7:19; Притчи 24:5). Мъдрият фермер, за по-добра реколта, ще търси да посее по-добро 

семе. Същите усилия, съчетани с по-доброто семе, ще му донесат по-добра жетва. Мъдрият 

инвеститор ще вложи ресурсите си там, където, при еднакъв риск, ще има по-добра печалба (Лука 

19:16,18,24-25). 

Изобретателността е способността да генерираш алтернативи, вместо да си блъскаш главата в 

стената отново и отново. Това е качеството да употребиш ресурсите си по-добре, мъдростта да 

умножиш парите си като елиминираш загубите и намалиш цената. Това, от което се нуждаят 

повечето хора не е пари, а изобретателност така да разпределят това, което имат, че да им даде 

преимущество. 

 

 

ПРОСПЕРИТЕТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
(Причти 10:4; 13:4,11; 12:24; 21:5; 2 Летописи 15:7; 2 Коринтяни 9:10; Деяния 20:35; Изход 20:9-11) 

 

Бог е определил, че старателният фермер ще има жетва; този, който трудолюбиво събира ще 

забогатее (Причти 10:4; 13:4,11; 12:24; 21:5). 

Позитивизмът, съчетан с продуктивност, ще доведе до просперитет. Издръжливостта, 

комбинирана с изобретателност, ще доведе до изключителни постижения и награди. 

Не се предавай, твоето дело ще бъде възнаградено (2 Летописи 15:7). Бог ще умножи семето, 

което си посял  (2 Коринтяни 9:10).  

Всяко нещо, подкрепено от Бог, ще просперира в ръцете на трудолюбивия човек. Богатството, 

което не е откраднато, е основано на работа. Продуктивните усилия винаги водят до печалба, може 

би не моментална, но сигурна. 


