
 

 

 

БОЖИЯТ ПЪТ КЪМ ВЪРХА 

 

Всеки човек, създаден от Бога, е в състояние да успее, защото Бог е създал човека да владее 

(Битие 1:26-28). Въпреки че тази власт беше изгубена при грехопадението, чрез изкупление на 

Христос можем да се върнем в Божия план. 

Пътят към върха е ясно очертан. Има божествени принципи, които трябва да следваме, за да 

постигнем и задържим успеха. 

 

ИЗКУПЛЕНИЕ И ОБЕЩАНО НАСЛЕДСТВО 
(3 Йоан 2; Псалм 35:27; 37:25; 60:12; 108:13; 115:16; 8:4-8; Исая 1:19-20; Битие 1:26-28; 1 Царе 2:7-9) 

 

Бог иска ние да успяваме пропорционално на нашия духовен успех (3 Йоан 2). Бог благоволи в 

добруването на Своя народ (Псалм 35:27; 37:25). Успехът принадлежи на вярващия по наследство. 

Драговолното подчинение ни гарантира благото на земята (Исая 1:19-20). 

Само чрез Бога можем да вървим юнашки (Псалм 60:12; 108:13). Обаче това е възможно само 

когато се покаем и изградим с Него взаимоотношения, защото в Него живеем, движим се и 

съществуваме (Деяния 17:24-31). 

Успехът трябва да бъде изграден на твърдата скала - Христос, за да бъде траен (Матей 7:24-27). 

Пребъдването в Христос е пътят към плодотворността (Йоан 15:1-8). Господството е наше рождено 

право като вярващи (Битие 1:26-28; Псалм 115:16; 8:4-8). Бог иска да ни издигне от бунището, да ни 

направи да наследим престола на славата и да ни поставим да седнем сред първенците (1 Царе 2:7-

9). 

Успехът, точно както и изцелението, е хлябът на децата (Матей 15:21-28). 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ОТКРОВЕНИЕ ОТ НЕБЕТО 

(Осия 4:6; Исая 5:13; 2 Коринтяни 2:11; Притчи 18:1, 3 Царе 14:1-17; 1 Царе 10:21-24;  

Деяния 5:1-11; 9:6-16; 8:9-20) 

 

Невежеството е в основата на всеки плен, робство и липса на напредък. За всеки човек 

невежеството винаги е голям недостатък. 

Образованието и информацията спомагат за повишаване качеството на живот във всеки един 

негов аспект - здраве, финанси, психическо и емоционално благополучие и т.н. Знанието е 

основният градивен елемент на живота. Без него животът ни ще бъде изживян в коловози – 

ограничено и елементарно (Осия 4:6; Исая 5:13, 2 Коринтяни 2:11). Знанието осигурява гориво за 

напредъка. То осигурява суровини за мъдростта, тъй като мъдростта е, повече или по-малко, 

приложение на знанията. Мъдростта ни дава възможност да се възползваме от получените знания. 

Знанието ни дава възможност да вземем информирани решения, да предприемем съответни 

действия, за постигане на дадена цел и, в крайна сметка, да осъществим отредената ни от Бога 

съдба. 

Познанието идва по два начина: посредством заобикалящата ни информация или чрез 

откровение от Всемогъщия Бог (Притчи 18:1, 3 Царе 14:1-17). 

Придобитите знания идват под формата на информация, която събираме чрез четене, слушане, 

обучение, провеждане на експерименти и изследвания: 

(1) Четене и изучаване на качествени книги и списания 

(2) Слушане и гледане на качествени аудио, видео и мултимедийни материали 

(3) Слушане на интервюта и документални филми 

(4) Провеждане на технически експеримент, проучване на пазара, проучвания на 

общественото мнение, изследвания и т.н. 
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Откровението идва от Бога. Това е придаване на знание, което не сме постигнали чрез четене 

или научни изследвания (Деяния 5:1-11; 1 Царе 10:21-24). 

Има моменти, когато сме на кръстопът в живота и трябва да вземем решение накъде да 

продължим. Когато наличното ни знание е недостатъчно, за да решим ситуацията, тогава Бог се 

намесва и идва да ни спаси. Едно откровение от небето, може завинаги да промени живота ни към 

по-добро. 

Павел отиде в Македония по откровение, но Петър и Йоан отидоха в Самария заради получена 

информация (Деяния 9:6-16; 8:9-20). Саул откри Самуил чрез информацията, която му дадоха, но 

Самуил откри Саул по откровение (1 Царе 9:1-27). 

 

ИСТИНСКО ТРУДОЛЮБИЕ И НАХОДЧИВОСТ 
(Притчи 13:4,11; 22:29; 12:24; 10:4-5; 6:6-11, Римляни 12:11; 1 Солунци 4:11; 2 Солунци 3:10-12) 

 

Бог е постановил, че трудолюбивият ще владее, а мързеливият ще чезне в нужда и бедност 

(Притчи 12:24; 10:4-5). Този, който събира с труд, със сигурност ще умножи богатството си (Притчи 

13:11,4). Бог никога не може да толерира мързела в живота на вярващия. Заповядано ни е да се 

поучим от трудолюбиви мравки (Римляни 12:11; 1 Солунци 4:11; 2 Солунци 3:10-12; Притчи 6:6-11). 

Успешните хора работят за техния успех. Старанието издига към върха (Притчи 22:29). Бог каза 

на човека да покори земята и да владее (Битие 1:26-28). Но въпреки това Бог даде на Адам работа в 

градината. Той трябваше да обработва земята и да пази градината. От него се очакваше да работи 

усърдно (Битие 2:15). 

Находчивостта ни помага да стигнем до нашата цел по друг начин, когато главният път е 

затворен. Тя ни помага да бъдем приспособими и гъвкави. На нея дължим изобретяването на 

маргарина (заменил маслото), на полиестера (заменил памука),  на стъклените влакна (заменили 

желязото), заместването на какаото със сорго и т.н. 

Тя ни прави способни да създадем път, там където няма път, прави ни способни да открием 

реки в пустинята (Историята на „Honda“). 

 

 

ИЗИСКВАНЕ ЗА ТВЪРДОСТ И НАСТОЙЧИВОСТ 
(Лука 18:1-8, 11:5-13; Матей 15:21-28; Марк 5:25-34; 10:46-52; 3 Царе 18:41-46; Битие 32:24-32) 

 

Пътят към успеха е осеян с препятствия. Неравностите по пътя може да са неприятни, ако караш 

по магистрала, но ако се катериш към върха, те са нещо, за което можеш да се хванеш, за да се 

изкачиш до горе. Камъните по пътя могат да спънат някого, но могат и много да помогнат, ако пътя 

ни минава през големи води. Не гледай на препятствията като на пречки, а като на трамплин към 

успеха. 

Успешните хора се отличават с постоянство и упоритост. Те не се отделят от техните оръжия. Те 

отказват да се предадат. Те продължават дори когато ходенето е трудно и пътят е неравен. Те знаят, 

че победителите никога не се отказват и че отказващите се никога не побеждават. 

Подобно на онеправданата вдовица, те печелят чрез постоянство (Лука 18:1-8). Подобно на 

сирофиникийката, те имат воля за победа и печелят чрез настойчивост (Матей 15:21-28). Подобно 

на жената с кръвотечението, те печелят чрез упорство (Марк 5:25-34). Подобно на слепия Вартимей, 

те са решили да стигнат до върха. Те преминават през всичко, за да осъществят съдбата си. Те 

отказват да бъдат възпрепятствани. Те се изправят срещу всеки опит да им се затвори устата (Марк 

10:46-52). 

Яков беше решен да получи благословия от ангела. Въпреки изкълчената си   бедрена става, той 

продължаваше да се бори (Битие 32:24-32). Бог никога няма да отхвърли тези, които са решили да 

стигнат до върха, независимо от пречките, които стоят на пътя им. 

 



ЦАРУВАНЕ ЧРЕЗ МОЛИТВА 
(Яков 4:2; Езекиил 36:37; Йоан 16:23,24; Матей 7:7-11; 2 Коринтяни 10:3-5; 2:11-14; 1 Солунци 2:18; 

1 Коринтяни 16:9) 

 

Безмолитвеността ще ни лиши от това, което ни принадлежи. Присъдата на Писанието е: 

„...нямате, защото не просите“ (Яков 4:2). Потенциалните обещания и снабдяване ще станат 

наши в действителност, когато ние се молим (Езекиил 36:37). Нашата радост ще стане пълна, когато 

ние се молим и получим (Йоан 16:23-24; Матей 7:7-11). 

Казано е, че ние трябва да се приготвяме за бъдещото си царуване, но също така е вярно, че ние 

трябва да чакаме, докато бъдем облечени с власт. Бог е обещал да приготви трапеза пред нас в 

присъствието на неприятелите ни,  да ни помаже и да излее над нас благословенията си (Псалм 

23:1-6). 

Обаче ние ще трябва да се молим и да водим духовна битка, за да разрушим всички сатанински 

крепости срещу прогреса (2 Коринтяни 10:3-5). Ние трябва да премахнем всички сатанински пречки 

по пътя към върха (1 Солунци 2:18; 1 Коринтяни 16:9). Ние трябва да се откажем от всяко 

предложение, с което дяволът ще се опита да ни отклони от възможностите пред нас (2 Коринтяни 

2:11-14). 

 

 
 


