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БОЖИЯТ ПЪТ КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ
Много хора трескаво търсят бърза формула, която ще им поднесе на златна тепсия по-добър
живот. В този си стремеж някои хора се присъединят към окултни или тайни общества, само за да
осъзнаят накрая, че членството им в подобни общества е начало на мъка и робство. Други пък
смятат, че многото пари ще свършат работа, затова се втурват да печелят пари по всякакъв начин и с
всякакви средства. Твърде късно те откриват, че умножаването на богатството им носи само повече
проблеми и несигурност.
Жалко е, че повечето хора никога не изследват Писанията, за да разберат Божия път към подобър живот, но този път е изпробван и работи. Това е единственият начин, който доставя блага,
според обещаното, и то без никакви вредни странични ефекти (Притчи 10:22).

РОЛЯТА НА СВЯТОТО ПРИСЪСТВИЕ
(Битие 30:27-30; 39:2-6; 26:1,12,26-28, Исая 6:1-9; Захария 3:1-5; 1 Царе 16:14; Римляни 8:31)
Божието присъствие в живота на човека е гаранция за по-добър живот. Светото писание
изобилства с примери за това. Божието присъствие в живота на Яков донесе благополучие не само
на него, но и на работодателя му, Лаван (Битие 30:27-30). Божието присъствие в живота на Йосиф
донесе просперитет на господаря му, Петефрий, а на него - благоволение навсякъде, където
отиваше, и, в крайна сметка, го доведе пред Фараона, който го направи премиер в Египет (Битие
39:2-6). Езичниците засвидетелстваха за Божието присъствие в живота на Исаак и отдадоха целият
му успех на това (Битие 26:1,12,26-28).
Присъствието на Бог в живота на човека анулира вражеските действия (Захария 3:1-5), а
отсъствието на Бог дава място на Сатана (1 Царе 16:14).

РОЛЯТА НА СЛАВНИЯ ПРИСТАН
(Исая 43:21; Еклесиаст 12:13; 1 Петрово 2:9; Матей 5:16; Еремия 29:11; 1 Коринтяни 9:24-27)
Вярващият никога не трябва да води безцелен живот. Ние трябва да живеем благоразумно и
мъдро (Ефесяни 5:15). Основната цел на живота ни е да прославим Бога и затова трябва да се
стремим да живеем блестящ живот за Божия слава (Исая 43:21; Еклесиаст 12:13; 1 Петрово 2:9;
Матей 5:16).
Всяка друга цел в живота ни трябва да бъде след тази главна цел – да славим Бога. Бог ни
благославя, за да можем да Го хвалим за Неговата доброта и за да могат другите да видят това и да
дойдат при Него. Ако благоденствието в живота ни не постигне тази цел, тогава на нас определено
ни липсва белега на Божия призив.

РАБОТА ПО СЕРИОЗНА ПОДГОТОВКА
(Евреи 06:12; 10:36; Авакум 2:3; Еклесиаст 9:10; Притчи 12:24; 13:11; 24:27, Лука 14:28-33)
Ние наследяваме Божиите обещания чрез вяра и търпение (Евреи 6:12; 10:36). Понякога може
да изглежда, че по-добрия живот се бави, но трябва да имаме търпение, защото той непременно ще
дойде (Авакум 2:3). Бог не е лъжец. Той ще направи така, както Той е говорил (Числа 23:19).
Неговите обещания са „да“ и „амин“. Верен е Този, Който Се е обещал, Който и ще го извърши
(Евреи 11:11; 10:23; 2 Коринтяни 1:20).
Изпълнението на Божия план в живота на Йосиф отне около четиринадесет години. Обаче,
когато дойде времето, той беше напълно готов да поеме бремето на отговорността (Битие 41:4649). Чак тринадесет години след помазването на Давид за цар стана реалното му възкачване на

престола, но той се подготвяше и преди, и след миропомазването и накрая осъществи своето
призвание (1 Царе 17:34-37).
Много хора чакат първо да им се открият възможности, преди да знаят какво да правят. Животът
е структуриран така, че възможностите никога не се откриват пред такива хора. Всичко, което
правиш днес, е подготовка за по-добър живот утре, затова го направи с цялата си мощ - придобий
нови знания, умения, изучи новите перспективи и т.н. (Еклесиаст 9:10).

РОЛЯТА НА СТРАСТНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ
(Матей 7:7-11; 15:21-28; Лука 18:1-8; 13:30; Числа; 14:7-9; Филипяни 3:13,14; Йоан 9:4,
Римляни 12:11)
Никога не живей посредствено. Живей на пълни обороти. Дай пълна газ, изкачвай се на пълна
мощност. Живей с видение, мисия и страст. Сложете плам в живота си.
Именно тези, които търсят усърдно, страстно и целенасочено, успяват да намерят. Именно тези
които чукат упорито и настойчиво, в крайна сметка, получават достъп през отворената врата.
Именно тези, които искат непрестанно и решително, получават (Матей 7:7-11; 15:21-28; Лука 18:18).
Само пламенните по дух, като Халев и Исус Навиев, ще вкусят плода на гроздето и ще наследят
земята (Числа 13:30; 14:7-9).

РАДОСТТА ОТ СВЯТОСТТА НА ПРАВЕДНИЯ
(Езекиил 36:37; Яков 4:2-3; 1 Йоан 3:22; Яков 5:16; Псалм 84:11; 34:7-10; 37:23-25,28-29,34,37; Йоан
16:24; Матей 6 : 33; 2 Летописи 26:5)
Божиите обещанията би трябвало да бъдат силни стимули за молитва (Езекиил 36:37; Яков 4:23). Бог ни приканва да се молим и наша привилегия е да получим отговор, когато се молим (Еремия
33:3, Исая 65:24; Псалм 91:15; 50:15). „Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“
(Йоан 16:24).
Святостта и чистотата правят молитвата ни ефективна (1 Йоан 3:22; Яков 5:16). Бог е обещал подобър живот на праведния и почтения (Псалми 84:11; 34:7-10; 37:23-25,28-29,34,37). Да търсим
първо царството на Бога и Неговата правда – това винаги е гаранция за по-добър живот (Матей 6:33;
2 Летописи 26:5).

