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ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
За превъзходството винаги трябва да се плати цена, но резултатът винаги е повече от просто
компенсация за направените жертви.
Всеки вярващ трябва да остави посредствеността зад гърба си, защото сме на прага на ново
хилядолетие. Ние трябва да повдигнем взора си толкова високо, колкото Бог ще поиска от нас,
подобно на Авраам, и да видим широчината на обещаната земя, в която текат мед и мляко (Битие
13:14-17). Трябва да погребем провалите в миналото и да търсим нови възможности за триумф.
Новото хилядолетие е толкова ярко, колкото обещанията на Бог. Ние имаме увереност, че Бог е
подготвил място за нас и ще бъдем плодотворни (Битие 26:22).
Кои са божествените белези по пътя на превъзходството, успеха и победата в новото
хилядолетие?

МЯСТОТО НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО
(Исая 43:21; Еклесиаст 13:12; 1 Петрово 2:9-10; Матей 6:31-33; 2 Летописи 26:5; Исус Навиев 1:8;
Второзаконие 8:18-20; Битие 8:18-22; 9:1-3,7-11)
На прага на новото хилядолетие е важно да си припомним, че издигането не идва от изток или
запад, а от Господ (Псалми 75:6). Надбягването не е само за бързите или ловките (Еклесиаст 9:11).
Езичниците, които не познават Бога, макар че прекарват живота си в зверска надпревара за
материален успех, рядко постигат целта си. Приоритетът на вярващите трябва да бъде духовното
поклонение. Ако ние търсим ПЪРВО царството на Бога и Неговата правда, Бог е обещал да ни
ПРИБАВИ всичко останало (което търсят езичниците) (Матей 6:31-33).
Докато търсим Господ, Той ще ни направи да преуспяваме (2 Летописи 26:5; Исус Навиев 1:8;
Второзаконие 8:18-20).
След потопа, не възстановяването на опустошената земя беше приоритет на Ной, а духовното
поклонение, което му донесе божествени благословения (Битие 8:18-22; 9:1-3,7-11).
Главната цел на нашето съществуване е да се покланяме на Бога (Исая 43:21; Еклесиаст 13:12; 1
Петрово 2:9-10).

МЪРЗЕЛЪТ Е БОЛЕСТ
(Причти 10:5; 12:11; 13:4,11; 14:23; 20:4; 21:5; 1 Солунци 4:11-12; 2 Солунци 3:10-12; Римляни 12:11)
Успешните християни от миналите поколения работеха. Няма място за мързел в живота на
вярващия. Ленивият трябва да вземе поука от трудолюбивите и организирани мравки (Причти 6:611). Който го мързи да работи е по пътя към бедността и който го мързи да се моли е пред портата
на поражението (Причти 10:5; 12:11; 13:4,11; 14:23; 20:4; 21:5). Мързелът почти винаги е майка на
недоимъка (1 Солунци 4:11-12; 2 Солунци 3:10-12).
Бог иска да благослови труда на ръцете ни. Той иска да преумножи семето, което сеем.
Фермерът, който не е посял зърно, няма да пожъне нищо, дори и на най-плодородната почва. Нула,
умножена по хиляда, дава нула. Нека Бог да намери нещо в ръцете ти, което да благослови и да
преумножи (Римляни 12:11).

МОЛИТВА И БИТКА
(Йов 1:6-11; 2 Коринтяни 10:3-5; Откровение 12:10; Ефесяни 6:11-18; Захария 3:1-2; Яков 4:2-3, 4:7;
1 Петрово 5:8-9)
Дяволът винаги е поглъщател. Понякога земеделците сеят семена, но не събират никаква
реколта, защото поглъщателите причиняват пълно опустошение. Вярващият е въвлечен в духовно
воюване с враг, който стои винаги срещу нашия успех. Той мрази, че Бог подготвя плана си за нас в

негово присъствие (Псалми 23:5; Йов 1:6-11; 2 Коринтяни10:3-5). Каквито и огнени стрели да хвърля
той по нас, ние трябва ефективно да използваме щита на нашата вяра, за да ги угасим всички
(Псалми 91:3,5-8; Ефесяни 6:16). Трябва да се облечем с цялото Божие всеоръжие, за да можем да
устоим в злия ден (Ефесяни 6:11-18). Дяволът винаги обвинява братята, но ние можем да
надделеем чрез оръжията в нашата битка, които не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на
крепости (Откровение 12:10; 2 Коринтяни 10:3-5; Захария 3:1-2).
Молитвата е ключът към небесната банка. Ние нямаме, защото не просим (Яков 4:2-3).
Безмолитвеността ни лишава от Божиите благословения.

„МОТИКА“ И БДИТЕЛНОСТ
(Евреи 6:12; Лука 21:19; Марк 13:33,37; Лука 21:36; Ефесяни 6:18; 1 Петрово 5:8-9; Яков 4:7)
„Нивата не ще молитва, иска мотика” – казва народа. Ние знаем, че молитвата е винаги от
полза, но не само тя. Ние трябва да следваме ония, които чрез вяра и устояване наследяват
обещанията (Евреи 6:12). Нетърпението може да ни лиши от най-хубавите неща в живота –
партньор, добра работа, благодатни възможности и т.н. “Чрез твърдостта си ще придобиете
душите си” (Лука 21:19).
Никога не сваляй гарда (защитата си)! Ние сме на фронтовата линия на духовната битка. Дяволът
може да удари, когато най-малко го очакваме. Бъди трезвен и бдителен, внимавай, защото
поглъщателят обикаля насам-натам като рикаещ лъв, търсейки кого да погълне (1 Петрово 5:8-9;
Яков 4:7).
Недей само да се молиш, бъди и бдителен също така (Марк 13:33,37; Лука 21:36; Ефесяни 6:18).

МЪДРОСТ И ПЛАНИРАНЕ
(Ефесяни 5:15; Яков 1:5; Притчи 4:7; Лука 14:28-33; Неемия 2:11-17; 3:1-32; 4:6; Битие 1:1-31;
Притчи 6:6-8)
Бог очаква от нас да бъдем мъдри, а не глупци (Ефесяни 5:15). Ако ти липсва мъдростта да
живееш успешен живот, поискай от Бог (Яков 1:5). На всичко, което придобиваш, придобивай
мъдрост – мъдрост за управление на ресурсите ти, мъдрост да избереш най-добрата възможност,
мъдрост да инвестираш доходоносно, мъдрост в семейните взаимоотношения, мъдрост за
житейските работи, мъдрост за победоносен християнски живот и т.н. (Притчи 4:7).
Човек, който е организиран, ще постигне много повече, отколкото неорганизирания, ако и да
разполага с по-малко ресурси и възможности. Планирай своята работа и работи за изпълнението на
своя план. Следвай чудесния пример на Господ, на Неемия и изпълнявай повеленията на Бога (Лука
14:28-33; Неемия 2:11-17; 3:1-32; 4:6; Битие 1:1-31). Научи се от мравките – как планират своето
оцеляване (Притчи 6:6-8).

