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ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ 
УРОК 39 - (АВС) 

 
ВЪПРОС 
 
ИЗЛОЖЕТЕ БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ НА ВЯРВАЩИЯ 
 
Библейското преуспяване е четирикратно. То включва физическо, социално, духовно и 
душевно благосъстояние.  
Физическо благосъстояние – физическо здраве и богатство. 
Социално благосъстояние – да имаме благоволението на хората. 
Духовно благосъстояние – да имаме Божието благоволение. 
Душевно благосъстояние – да имаме здрав ум, емоции и воля. 
(1)       ПРИМЕРИ: – 

1.1 АВРААМ 
Битие 13:2 
Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато. (NKJ) 
1.2 ИСААК 
Битие 26:12-14 
12 Тогава Исаак пося в земята, и пожъна същата година четирикратно; и ГОСПОД 
го благослови. 13 Човека започна да преуспява, и продължи да преуспява докато 
стана много преуспял; 14защото имаше стада с овце и стада с говеда и много слуги. 
Така че, филистимците му завиждаха. (NKJ) 
1.3 ЯКОВ 
Битие 32:5 
„Имам волове, магарета, стада и слуги и слугини; и изпратих, за да кажа на моя 
господар, за да мога да намеря благоволение пред очите ти“. (NKJ) 
1.4 ИСУС 
Исус беше преуспяващ. На Него не му липсваше нищо като изпълнен с Духа човек. 
Лука 2:52 
И Исус растеше в мъдрост и в ръст, и в благоволение пред Бог и пред хората. 

(2) ПРЕУСПЯВАНЕТО Е В БОЖИЯТА ВОЛЯ. 
3 Йоан 1:2 
Възлюбени, моля се да преуспяваш във всичко и да бъдеш здрав, както преуспява душата 
ти.(NKJ) 
Еремия 29:11 
„Защото знам плановете, които имам за вас“, заявява ГОСПОД, „планове да ви направя да 
преуспявате, а не да ви нараня, планове да ви дам надежда и бъдеще“. (NKJ) 
(3) ПРЕУСПЯВАНЕТО ИДВА ОТ БОГ. ТОЙ Е НАРЕЧЕН ЕЛ ШАДАЙ 
(ВЕСЕДОСТАТЪЧНИЯТ) И ЙЕХОВА ИРЕ (ГОСПОД МОЯ СНАБДИТЕЛ). 
СЛЕДВАЩИТЕ ТЕРМИНИ СА ИЗПОЛЗВАНИ, ЗА ДА СЕ ПОКАЖЕ ПРЕУСПЯВАНЕТО: – 

 ДОБЪР ДАР 
Яков 1:17 
Всеки добър дар и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза Татко на светлините, в 
Когото няма промяна или сянка на промяна. (NKJ)  

 ИЗДИГАНЕ 
Псалм 75:6-7 
6 Защото издигането не идва нито от изток, нито от запад, нито от юг. 7 Но Бог е 
съдията: Той снишава един, и издига друг. 
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 ОТ СИЛА В СИЛА 
Псалм 84:7 
Те отиват от сила в сила; всеки се явява пред Бог в Сион. (NKJ) 

 УМНОЖАВАНЕ 
Псалм 115:14 
Нека ГОСПОД да ви даде умножаване повече и повече, на вас и на децата ви. (NKJ) 

 ОТ СЛАВА В СЛАВА 
2 Коринтяни 3:18 
Но ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало славата на Господа, се 
преобразяваме в същия образ от слава в слава, точно като от Духа на Господа. 
(NKJ) 

 БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Вижте Второзаконие 28 

 БОГАТСТВО 
Второзаконие 8:18 
„И да помниш ГОСПОДА твоя Бог, защото Той е, Който ти дава сила да 
придобиваш богатство, за да може Той да установи завета Си, за който се закле на 
бащите ти, както е днес“. (NKJ) 

 ВСИЧКО, КОЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА ЖИВОТА И БЛАГОЧЕСТИЕТО 
2 Петрово 1:3 
тъй като Неговата божествена сила ни е дала всичко, което принадлежи на 
живота и благочестието, чрез познаването на Този, Който ни призова чрез Своята 
слава и добродетел. (NKJ)| 

 ВСЯКО ДУХОВНО БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Ефесяни 1:3 
Благословен да е Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, Който ни е 
благословил с всяко духовно благословение в небесните места в Христос, (NKJ) 

 ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ 
Йоан 10:10 
„Крадеца не идва освен, за да открадне, да убие и да унищожи. Аз дойдох, за да 
могат да имат живот, и за да могат да го имат по-изобилно“. (NKJ) 

(4) БОГ СЕ УДОВОЛСТВА В ПРЕУСПЯВАНЕТО НА СВОИТЕ СЛУГИ. 
Псалм 35:27 
Нека да викат от радост и да бъдат щастливи онези, които благоприятстват на моята 
праведна кауза; и нека да казват постоянно: „Нека ГОСПОД да бъде възвеличен, Който се 
удоволства в преуспяването на Своя слуга“. (NKJ) 
(5) СПОРЕД ПИСАНИЕТО Е ДА СЕ МОЛИМ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ. 
Псалм 118:25 
Спаси сега, аз Те моля, О ГОСПОДИ: О ГОСПОДИ, аз Те моля, изпрати сега преуспяване. 
(NKJ) 
Йоан 14:14 
„Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя“. (NKJ) 
(6) ЦЕЛТА НА ПРЕУСПЯВАНЕТО. 
2 Коринтяни 9:8 
А Бог е способен да направи всяка благодат да изобилства за вас, така че, във всичко по 
всяко време, имайки всичко, от което се нуждаете, да изобилствате във всяко добро дело. 
(NIV) 
 
КЛЮЧОВЕ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ 
МНЕМОНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУМАТА  – ПРЕУСПЯВАНЕ  (PROSPERITY) 
НЯКОИ ОТ КЛЮЧОВЕТЕ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ СА ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ: 
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P – БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ   (PPRREESSEENNCCEE  OOFF  GGOODD)) 
R – ПРАВЕДНОСТ   (RRIIGGHHTTEEOOUUSSNNEESSSS)) 
O – ПОКОРСТВО   (OOBBEEDDIIEENNCCEE)) 
S – СЕЕНЕ    (SSOOWWIINNGG)) 
P – ПРЕДИМСТВО НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО (PPRRIIOORRIITTIIZZIINNGG  TTHHEE  KKIINNGGDDOOMM  OOFF    
              GGOODD)) 
E – НАСЛАЖДАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО  (EENNJJOOYY  TTHHEE  WWOORRDD  OOFF  GGOODD)) 
R – ПОЧИТАНЕ НА БОЖИИТЕ СЛУГИ  (RREESSPPEECCTT  TTHHEE  SSEERRVVAANNTTSS  OOFF  GGOODD)) 
I – ИНДУСТРИЯ   (IINNDDUUSSTTRRYY)) 
T – УПОВАНИЕ В БОГ (ВЯРА)   (TTRRUUSSTTIINNGG  GGOODD  ((FFAAIITTHH)))) 
Y – ПРЕДАВАНЕ НА ДУХА  (YYIIEELLDDIINNGG  TTOO  TTHHEE  SSPPIIRRIITT)) 
 
РАЗРАБОТВАНЕ 
P – БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ  (PPRREESSEENNCCEE  OOFF  GGOODD)) 
Псалм 16:11 
Ще ми покажеш пътя на живота; в Твоето присъствие е пълнота от радост; от дясната 
Ти страна удоволствия завинаги. (NKJ) 
 
ПРИМЕРИ: – 
1. ЙОСИФ  
Йосиф преуспяваше понеже Бог беше с него. 
Битие 39:2-3 
2 ГОСПОД беше с Йосиф, и той беше успешен човек; и той беше в дома на господаря си 
египтянина. 3 И господаря му видя, че ГОСПОД беше с него и  че ГОСПОД правеше всичко, 
което той прави да преуспява в ръцете му. (NKJ) 
2. ЕЗЕКИЯ 
Езекия преуспяваше понеже Бог беше с Него. 
4 Царе 18:7 
ГОСПОД беше с него; той преуспяваше, където и да отидеше… (NKJ) 
3. ДАВИД 
Давид преуспяваше, понеже Бог беше с него. 
2 Царе 5:10 
И така, Давид отиде и стана по-велик, и ГОСПОД Бог на войнствата беше с него. (NKJ) 
 
Преуспяването е следствие от Божието „ИЗЯВЕНО ПРИСЪСТВИЕ“ в живота ви. Някои принципи 
за получаване на Божето „ИЗЯВЕНО ПРИСЪСТВИЕ“ са: –   

1. МОЛИТВА 
2. ХВАЛЕНИЕ 
3. ПОКОРСТВО 
4. ПОКАЯНИЕ 
5. ЕДИНСТВО 
6. ЖЕРТВА 
7. ЧЕСТНОСТ 
8. ОБЩЕНИЕ В ИМЕТО НА ГОСПОДА 

4. ОВИД-ЕДОМ 
2 Царе 6:2-12 
По време на превозването на ковчега (преобраз на Божието присъствие) от Гаваон в Сион, 
Оза, левит (на левитите им беше забранено от Божия закон да докосват ковчега) докосна 
ковчега, за да го балансира. Бог го уби. Сред тази атмосфера на страх Овид-Едом се съгласи 
да вземе ковчега в дома си. Резултата се вижда във 2 Царе 6:11-12. 
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2 Царе 6:11-12 
11 Ковчега на ГОСПОДА остана в дома на гетеца Овид-Едом три месеца. И ГОСПОД 
благослови Овид-Едом и целият му дом. 12И съобщиха на цар Давид, казвайки: „ГОСПОД е 
благословил дома на Овид-Едом и всичко, което притежава, поради Божия ковчег“. Така 
че, Давид отиде и донесе Божия ковчег от дома на Овид-Едом в града на Давид с веселие. 
(NKJ) 
 
Овид-Едом беше филистимец. Той не беше физически потомък на Авраам. Той прие ковчега 
в дома си, когато другите се страхуваха. 
Последствието: Бог благослови всичко, което принадлежеше на Овид-Едом. 
Ние имаме по-добър завет с по-добри обещания. Евреи 8:6. 
Според 1 Коринтяни 6:19, вашето тяло е храма на Святия Дух, т.е. тялото ви е Божия дом. 
Ако не сте приели Исус в своя дом няма да преживеете четирикратното преуспяване на Бог. 
Исус каза в Откровение 3:20 
„Ето, стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласа Му и отвори вратата, ще вляза при 
него и ще вечерям с него, и той с Мене“. (NKJ) 
 
R – ПРАВЕДНОСТ   (RRIIGGHHTTEEOOUUSSNNEESSSS)) 
Йов 8:6-7 
6 Ако си чист и праведен, със сигурност сега Той ще се събуди за теб, и ще просперира 
праведното ти жилище. 7 Въпреки че началото ти беше малко, въпреки това краят ти ще 
се увеличи изобилно. (NKJ) 
СЛЕДВАЩИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ПРАВЕДНИЯ: –   
(1) ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКО 
1 Тимотей 4:8 
Защото обучаванет0 на тялото е полезно малко, но благочестието е полезно за всичко, 
имайки обещание за настоящия живот и за идния. (NKJ) 
(2) ОТГОВОРЕНА МОЛИТВА 
1 Петрово 3:10-13 
10 Защото „Този, който обича живота и иска да види добри дни, нека да въздържа езика си 
от зло, и устните си от това да говори лъжа. 11 Нека да се отвърне от злото и да върши 
добро; нека да търси мир и да го преследва. 12 Защото очите на Господа са върху 
праведните, и ушите Му са отворени за техните молитви; но лицето на Господа е срещу 
онези, които вършат зло“. 13 И кой е този, който ще ви нарани, ако станете 
последователи на това, което е добро? (NKJ) 
(3) НЕ Е ЗАБРАВЕН 
Псалм 37:25 
Бях млад, и сега съм стар; но не съм виждал праведния забравен, нито потомците му да 
просят хляб. (NKJ) 
(4) НИКАКЪВ ГЛАД 
Притчи 10:3 
ГОСПОД няма да позволи душата на праведния да гладува, но Той отхвърля желанието на 
нечестивия. (NKJ) 
(5) БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
Псалм 5:12 
Защото Ти, О Господи, ще благословиш праведният; с благосклонност ще го обградиш като 
със щит. (NKJ) 
(6) ПРОЦЪФТЯВА КАТО ЗЕЛЕНИНА 
Притчи 11:28 
Този, който уповава на богатствата си ще падне, а праведният ще процъфтява като 
зеленина. (NKJ) 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Праведността ще доведе до национално преуспяване. 
Притчи 14:34 
Праведността издига нацията, а греха е позор за всеки народ. (NKJ) 
 
Праведността е свързана със съобразяване с Божия морален характер, за да бъдем в правилно 
стоене с Него. Ние трябва да се съобразим с Божиите морални атрибути. Това съобразяване 
не е възможно чрез закон или чрез човешки усилия, а единствено чрез вяра. 
2 Коринтяни 5:21 
Защото Този, Който не познаваше грях да бъде грях за нас, за да можем ние да станем 
праведността на Бог в Него. (NKJ) 
2 Коринтяни 5:17 
Затова, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана 
ново. (NKJ) 
 
Бог посажда Своята природа в нас. Святия Дух дава способност на отделния човек да развива 
тези атрибути. 
Филипяни 2:13 
защото Бог е, Който работи във вас и да го желаете и да го вършите за Негово 
удоволствие. (NKJ) 
Следват Божите морални атрибути, с които трябва да се съобразим, за да бъдем праведни: 

 СВЯТОСТ 
1 Петрово 1:16 
…„Бъдете святи, понеже Аз съм свят“. (NKJ) 

 ВЯРНОСТ 
Откровение 2:10 
„…Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота“. (NKJ) 

 МЪДРОСТ 
Притчи 4:5 
Придобивай мъдрост! (NKJ) 
Яков 1:5 
Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека да иска от Бог, Който дава щедро и 
без да упреква, и ще му бъде дадено. (NKJ) 

 ИСТИНА 
Ефесяни 4:25 
Затова, отхвърлете лъжата: „Нека всеки от вас да говори истината с ближният 
ти“, (NKJ) 

 ЛЮБОВ 
Йоан 13:34 
„…да се обичате един друг; както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате“. (NKJ) 

 
РАЗРАБОТВАНЕ 
 СВЯТОСТ 

Това е безгрешното съвършенство на Бог. Святостта от наша страна се отнася за отделяне от 
света, плътта и сатана. 
Данаил 1:8 
А Данаил реши в сърцето си, че няма да се оскверни като участва в деликатесите на царя, 
нито с виното, което той пиеше; затова той помоли началника на евнусите да не се 
осквернява. (NKJ) 
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Данаил, Седрах, Мисах и Авденаго се отделиха от вавилонската култура на 
идолопоклонство. Резултата се вижда в следващите стихове. 
Данаил 1:15, 17-20 
15 И в края на десетте дни лицата им изглеждаха по-добре и бяха по-охранени от 
младежите, които ядоха от деликатесите на царя… 17 А на тези четирима младежи, Бог 
даде знание и умения във всяка литература и мъдрост; и Данаил имаше разбиране във 
всички видения и сънища. 18 И в края на дните, когато царя беше казал да бъдат въведени, 
началника на евнусите ги въведе пред Навуходоносор, 19 Тогава царя ги интервюира, и сред 
всички тях не се намери никой като Данаил, Анания(Седрах), Мисах и Азария (Авденаго); 
затова те служеха пред царя. 20 И във всички въпроси свързани с мъдрост и разбиране, за 
които царя ги изпита, той ги намери десет пъти по-добри от всички магьосници и 
астролози, които бяха в цялата му област. (NKJ) 
 
 ВЯРНОСТ 

Синоними: заслужаващ доверие / сигурност и надеждност 
ПРИМЕРИ: – 
(1) ЙОСИФ 
Потифер предаде всичко на Йосиф. Той беше верен в своето дейност на настойничество. 
Заради отказа му да се въвлече в афера с жената на господаря си, той беше лъжливо обвинен 
и вкаран в затвора. Своевременно Бог го благослови заради неговата вярност. Той 
управляваше посред враговете си. 
Битие 41:38-43 
38 И фараонът каза на слугите си: „Можем ли да намерим такъв човек като този, в 
когото е Божия Дух?“ 39 Тогава фараонът каза на Йосиф: „Понеже Бог ти е показал 
всичко това, няма никой толкова разумен и мъдър като теб. 40„Ти ще бъдеш над дома ми, и 
целият ми народ ще бъде управляван според твоята дума; само по отношение на престола 
ще бъда по-горен от теб“. 41 И фараонът каза на Йосиф: „Виж, поставих те над цялата 
египетска земя“. 42 Тогава фараонът свали пръстена си печат от ръката си и го сложи на 
ръката на Йосиф; и го облече в дрехи от изящен лен и сложи златен ланец на врата му. 43 
И нареди да язди втората колесница, която имаше; и викаха пред него: „Коленичете!“ И 
така, той го постави над цялата египетска земя. (NKJ) 
Йосиф беше верен в „ТОВА, КОЕТО БЕШЕ НА ДРУГ ЧОВЕК“.  
Притчи 28:20 
Верния човек ще изобилства с благословения, а който бърза да се обогати няма да се 
измъкне ненаказан. (NKJ) 
Псалм 31:23 
О, обичайте ГОСПОДА, всички ви светии Негови! Защото ГОСПОД пази верните, и 
напълно отплаща на гордия човек. (NKJ) 
Лука 16:10-12 
10 „Който е верен в това, което е малко е верен също и в многото; а този, който е 
несправедлив в това, което малко е несправедлив също и в многото. 11 „Затова, ако не сте 
били верни в неправедния мамон, кой ще ви повери да управлявате истински богатства? 12 
„И ако не сте били верни в това, което е на друг човек, кой ще ви даде това, което е ваше? 
(NKJ) 
Да бъдем верни в това, което е малко и в това, което е на друг човек е трамплин към 
преуспяването. 
(2) ДАНАИЛ 
Данаил беше верен. 
Данаил 6:4, 28 
 
 



        Copyright © Dr. S. Y. Govender  7/21 

 МЪДРОСТ 
Притчи 3:13-18 
13 Щастлив е човека, който намира мъдрост, и човека, който придобива разбиране; 14 
Защото приходите от нея са по-добри от печалбата от сребро, и печалбата й от чисто 
злато. 15 Тя е по-скъпоценна от рубини, и всичко, което може да желаеш не може да се 
сравни с нея. 16 Дългоденствие е в десницата й, в лявата й ръка – богатства и чест. 18 
Пътищата й са пътища приятни, и всичките й пътеки са мир. 18 Тя е дърво на живот за 
онези, които се държат за нея, и щастливи са онези, които я държат. (NKJ) 
Яков 3:17 
А мъдростта, която е отгоре и първо чиста, после миролюбива, любезна, готова да дава, 
пълна с милост и добри плодове, без пристрастие и без лицемерие. (NKJ) 
Притчи 4:5-8 
5 Придобивай мъдрост! Придобивай разбиране! Не забравяй, нито се отвръщай от думите 
на устата ми. 6 Не я изоставяй, и тя ще те закриля; обичай я, и ще те пази. 7 Мъдростта е 
главното нещо; затова придобивай мъдрост. И във всичко придобито, придобивай 
разбиране. 8 Издигай я, и тя ще те издигне; ще ти донесе чест, когато я прегърнеш. (NKJ) 
 
Мъдростта на Соломон дойде от Бог. Той просперира поради тази мъдрост. (Вижте 3 Царе 
3:7-14). 
Притчи 9:10 
„Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдрост…“ (NKJ) 
 
 ИСТИНА 

3 Царе 2:4 
„за да изпълни ГОСПОД словото Си, което е говорил за мен, казвайки: ‘Ако синовете ти 
внимават в пътя си, да ходят пред Мен в истина с цялото си сърце и с цялата си душа’, Той 
каза: ‘няма да ти липсва човек на престола на Израел’. (NKJ) 
3 Царе 3:6 
И Соломон каза: „Ти с показал голяма милост към слугата Си Давид, моя баща, понеже той 
ходи пред теб в истина, в праведност, и с право сърце с Тебе; Ти Си продължил тази велика 
доброта към него, и Си му дал син да седи на престола му, както е днес. (NKJ) 
Поради истинността на Давид, Бог го благослови със син, който да наследи царството. 
Неговото богатство беше прахосано от чужденци. 
 
 ЛЮБОВ 

Любовта е изпълнението на закона (Римляни 13:10). Заповядано ни е да обичаме Бог и един 
друг (1 Йоан 4:21). Понеже наистина обичаме, ние няма да убиваме, да крадем, да 
извършваме прелюбодейство и т.н. Ето как се изпълнява закона. 
Псалм 145:20 
ГОСПОД пази всички, които Го обичат, а всичките нечестиви Той ще ги унищожи. (NKJ) 
Онези, които обичат Бог ще живеят, за да се наслаждават на своето богатство. 
ПРИМЕРИ: – 
(А) ЛЮБОВ В ПОЧИТ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ 
Ефесяни 6:1-3  
1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно. 2 „Почитай 
баща си и майка си“, което е първата заповед с обещание: 3 “за да ти бъде добре и да 
живееш дълго на земята“. (NKJ) 
Любовта мотивира почитта към родителите. 
Ако давате десятък, наслаждавате се на Божието слово, хвалите, евангелизирате, и т.н., но не 
почитате родителите си, няма да ви бъде добре. Вашата любов не е наистина Божият вид 
Любов (агапе Любовта), т.е. вие не сте съобразени с Неговата любов. 
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(Б) ЛЮБОВ В ПРОЩАВАНЕТО 
Любовта не си води списък с грешките. (1 Коринтяни 13:5 казва следното за любовта – Тя не 
е груба, не търси своето си, не се раздразнява лесно, не си води списък с грешките.) (NIV) 
 
Любовта мотивира човека да прощава безусловно. Не позволявайте на непростителен дух да 
затруднява вашето правилно стоене с Бог и да ви ограбва от вашето преуспяване. Вземете 
решение да прощавате безусловно на онези, които са ви наранили очно Сега. Обърнете 
внимание на следното писание – 1 Коринтяни 13:3 Ако дам всичко, което притежавам на 
бедните и предам тялото си на пламъците, но нямам любов, не печеля нищо. (NIV) 
1 Тимотей 4:8 
…а благочестието е полезно за всичко, имайки обещание за сегашния живот и за идния. 
(NKJ) 
 
Благочестие = Посвещение към Бог/Отношение към Божието Слово. Това се изразява в 
действия, които угаждат на Бог. 
Благочестието произвежда праведност. 
Спорта е полезен за някои неща. 
Хобитата са полезни за някои неща. 
Музиката е полезна за някои неща. 
Да имате кариера е полезно за някои неща. 

НО 
Благочестието е полезно за всичко. Не трябва да бъдете „измамник“, за да станете 
преуспяващ. 
 
O – ПОКОРСТВО (OOBBEEDDIIEENNCCEE)) 
Исус Навин 1:8 
„Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш в нея ден и 
нощ, за да следиш да постъпваш според всичко, което е писано в нея. Защото тогава ще 
преуспяваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех“. (NKJ) 
Йов 36:11 
Ако Му се покоряват и Му служат, ще прекарат дните си в преуспяване, и годините си в 
удоволствия. (NKJ) 
Второзаконие 29:9 
„Затова пазете думите на този завет, и ги вършете, за да преуспявате във всичко, което 
правите“. (NKJ) 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЗА ПОКОРСТВО 
Второзаконие 28:2-6 
2 „И всички тези благословения ще дойдат върху тебе и ще те настигнат, понеже си се 
покорил на гласа на ГОСПОДА твоя Бог: 3 Благословен ще бъдеш в града, и благословен ще 
бъдеш в страната. 4 Благословен ще бъде плода на тялото ти, произведението на земята 
ти и нарастването на стадата ти, умножаването на добитъка ти и малките на овцете 
ти. 5 Благословени ще бъдат кошът ти и нощвите ти. 6 Благословен ще бъдеш когато 
влизаш, и благословен ще бъдеш когато излизаш“. (NKJ) 
Второзаконие 28:11-13 
11 „И ГОСПОД ще ти даде изобилие от блага, в плода на тялото ти, в умножаването на 
добитъка ти, и в произведението на земята ти, и в земята, в която ГОСПОД се закле да я 
даде на твоите бащи. 12 ГОСПОД ще ти отвори доброто Си съкровище, небесата, за да 
дава дъжда на земята ти в сезона му, и да благославя всички дела на ръцете ти. Ще 
заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем. 13 И ГОСПОД ще те направи главата, 
а не опашката; ще бъдеш само отгоре, и няма да бъдеш отдолу, ако внимаваш на 
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заповедите на ГОСПОДА твоя Бог, които аз ти заповядвам днес, и внимаваш да ги 
спазваш“. (NKJ) 
 
ПРИМЕР: –  
Авраам се покори на Бог в това да напусне Харан (Битие 12:1, 14а). 
Виждаме неговото преуспяване в Битие 13:2. 
Битие 13:2 
Аврам беше много богат със добитък, със сребро и със злато. (NKJ) 
 
Авраам се покори на Бог в това да пожертва Исаак (Битие 22:22-23) 
Той беше благословен както се вижда в следващите писания: – 
Битие 22:16-18 
16 и каза: „В Себе Си се заклевам, казва ГОСПОД, понеже направи това, и не задържа сина 
си, единствения си син. 17 Аз ще те благословя с благословения, и ще умножа с умножаване 
твоите потомци като звездите на небето и като пясъка, който е по морския бряг; и 
потомците ти ще завладеят портата на неприятелите си. 18В твоето потомство 
всичките народи по земята ще бъдат благословени, понеже ти се покори на Моя глас“. 
(NKJ) 
 
ХАРАКТЕР НА ПОКОРСТВОТО ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ 
ДОБРОВОЛНО ПОКОРСТВО 
Исая 1:19-20 
19 Ако сте благоразположени и покорни, ще ядете най-доброто от земята; 20 но ако се 
противите и се бунтувате, ще бъдете погълнати от меча“. Защото устата на ГОСПОДА 
говориха. (NIV) 
 
1. Исая беше благоразположен и покорен – Исая 6:8…И аз казах: „Ето ме. Изпрати мен!“ 
(NIV) 
2. Хората бяха благоразположени и покорни да живеят в Ерусалим – Неемия 11:2 „И народа 
благослови всички хора, които доброволно предложиха себе си…“ (NKJ) 
3. Ревека беше благоразположена и покорна да бъде невяста на Исаак – Битие 24:58 …И тя 
каза: „Ще отида“. (NKJ) 
4. Исус беше благоразположен и покорен (Псалм 4:7-8; Евреи 10:9-10; Филипяни 2:5-8). 
Резултата от Неговото отношение се вижда във Филипяни 2:9 
Затова Бог също високо Го възвиси и Му даде името, което е над всяко име, (NKJ). 
 
Много хора служат на Бог от страх или от натиск от другите. Те са покорни, но не са 
благоразположени. Бог обещава, че ако сте БЛАГОРАЗПОЛОЖЕНИ И ПОКОРНИ вие ще 
имате най-доброто от земята. 
 
ОТ ДРУГА СТРАНА  НЕПОКОРСТВОТО/БУНТА ВОДИ ДО БЕДНОСТ: –   
1. ДОМЪТ НА ИЛИЙ СЕ РАЗБУНТУВА СРЕЩУ БОГ. 
1 Царе 2:29 
‘Защо риташ жертвата Ми и приноса Ми, които съм заповядал в Моето обиталище, и 
почиташ синовете си повече от Мен, за да се угояваш с най-доброто от всички жертви на 
Моя народ Израел?’ (NKJ)  
Те наследиха проклятие на бедност. 
1 Царе 2:36 
‘А всеки, който остане в дома ти ще дойде и ще му се поклони за парче сребро и за залък 
хляб, и ще казва: „Моля те, постави ме в някоя от свещеническите позиции, за да мога да 
ям парченце хляб’“. (NKJ) 
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2. ПРОКЛЯТИЕ НА БЕДНОСТ ЗАРАДИ НЕПОКОРСТВО 
Второзаконие 28:15-18 
15 „Но ако не се покориш на гласа на ГОСПОДА твоя Бог, да спазваш внимателно всичките 
Му заповеди и постановленията Му, които днес ти заповядвам, всички тези проклятия ще 
дойдат върху тебе и ще те настигнат: 16 Проклет ще бъдеш в града, и проклет ще бъдеш в 
страната. 18 Проклет ще бъде кошът ти и нощвите ти. 18 проклет ще бъде плода на 
тялото ти и произведението на земята ти, умножаването на добитъка ти и малките на 
стадата ти“. (NKJ) 
Притчи 13:18 
Бедност и срам ще дойдат върху този, който презира корекция, но този, който обръща 
внимание на смъмряне ще бъде почетен. (NKJ) 
Езекиил 4:16-17 
16 Още Той ми каза: „Сине човешки, със сигурност Аз ще отсека запасите от хляб в 
Ерусалим; те ще ядат хляб с мярка и с безпокойство, и ще пият вода с мярка и със страх, 
17 че може да им липсва хляб и вода, и ще се ужасят един друг, и ще повехнат поради 
неправдата си“. (NKJ) 
Езекиил 6:11-12 
11 Така казва Господ БОГ: „Плесни с ръцете и тропни с краката си, и кажи: ‘Горко, заради 
цялото зло отвращение на дома на Израел! Защото те ще паднат от меча, от глад и от 
чума. 12 Този, който е далече ще умре от чумата, който е близо ще падне от меча, а който 
остане и е обсаден ще умре от глада. Така ще излея гнева Си върху тях’. (NKJ) 
 
S – СЕЕНЕ  
Това е библейско даване. 
Павел насърчава ефеската църква да помни думите на Господ Исус. ‘По-блажено да се дава 
отколкото да се получава’. (Деяния 20:35) (NKJ) 
 
ИЛЮСТРАЦИЯ 
Овцата, която не дава вълната си намалява скоростта си поради тежестта на вълната. Скоро 
тя изостава от стадото ставайки лесна плячка за вълците. Вълната пораства и покрива устата 
й пречейки й да се храни. Овцата изглежда с наднормено тегло, но в същност е измършавяла. 
В допълнение вълната пораства и покрива очите й и я заслепява, така че, тя лесно се 
отклонява. Вълната пораства и покрива ушите й, така че, тя не може да чува пастира. От това 
може да се види, че е по-добре за овцата да си дава вълната. 
Галатяни 6:7 
Не се мамете, Бог не е за подиграване; защото каквото посее човек, това и ще пожъне. 
(NKJ) 
Притчи 11:25 
Щедрата душа ще се обогати, и този, който пои също ще бъде напоен. (NKJ) 
Притчи 22:9 
Този, който има щедро сърце ще бъде благословен, защото дава от хляба си на бедните. 
(NKJ) 
2 Коринтяни 9:6-15 
6 А това казвам: Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще 
пожъне. 7 Така че, нека всеки да дава както е решил в сърцето си, не неохотно или по 
принуда; защото Бог обича този, който дава радостно. 8 А Бог е способен да направи всяка 
благодат да изобилства към вас, за да имате винаги достатъчно от всичко, за да 
изобилствате във всяко добро дело. 9 Както е писано: „Разпръсна надлъж и на шир, даде на 
бедните; правдата му трае завинаги“. 10 Нека този, който снабдява семе на сеяча, и хляб 
за храна, да снабди и да умножи семето, което сте посели и да увеличи плодовете на 
вашата правда, 11 докато се обогатите във всичко за всяка щедрост, която причинява 
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благодарение чрез нас на Бог. 12 Защото управлението на това служение не само снабдява 
нуждите на светиите , но също и изобилства чрез многото благодарения на Бог, 13 докато, 
чрез доказателството на това служение, те прославят Бог за покорството на вашата 
изповед на евангелието на Христос, и за вашето щедро споделяне с тях и с всички хора, 14 и 
чрез тяхната молитва за вас, които копнеят за вас поради изобилната благодат на Бог във 
вас. 14 Благодарим на Бог за Неговия неописуем дар! (NKJ) 
 
ПАРИТЕ ВИ СА СРАВНЕНИ СЪС СЕМЕ, КОЕТО СЕ СЕЕ. 
ПОЖЪНВАНЕТО ЗАВИСИ ОТ: – 
(1) КАЧЕСТВЕНОТО СЕЕНЕ – КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СЕЕТ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ЩЕ 
ЖЪНЕТЕ. 
(2) ОТНОШЕНИЕТО В СЕЕНЕТО – ТРЯБВА ДА ДАВАТЕ С ВЕСЕЛИЕ. 
 
ПОЛЗИИ ОТ СЕЕНЕТО: –   
1. ЖЪНЕНЕТО СТАВА ВИНАГИ – „винаги“. (ст.8) 
2. ВСЯКА БЛАГОДАТ ЩЕ ВИ СЕ УМНОЖИ. (ст.8) 
3. ВСИЧКО ДОСТАТЪЧНО – НУЖДИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ПОСРЕЩНАТИ. (ст.8) 
4. ЩЕ ИМАТЕ ИЗОБИЛИЕ ЗА ВСЯКО ДОБРО ДЕЛО. (ст8) 
5. ЩЕ ИМА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ НА ПРЯВДАТА ВИ (изграждане на 
характера). (ст.10) 
6. УМНОЖАВАНЕ НА ПОСЯТОТО СЕМЕ, ТАКА ЧЕ ДА ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ХЛЯБ И 
ПОВЕЧЕ СЕМЕ ДА СЕЕТЕ. (ст.10) 
7. ОБОГАТЯВАНЕ (ст.11) 
8. БЛАГОСЛАВЯ ДРУГИТЕ (ст.12). 
9. ДРУГИТЕ ЩЕ БЛАГОДАРЯТ НА БОГ ЗАРАДИ ВАС (ст.12). 
10. ПРОСЛАВЯ БОГ (ст.13). 
11. ДРУГИТЕ ЩЕ СЕ МОЛЯТ ЗА ВАС (ст.14). 
 
ПАРИТЕ ВИ СА ВАШЕТО СЕМЕ. НЕ ИЗЯЖДАЙТЕ СЕМЕТО СИ. НЯМА ДА ИМАТЕ 
ЖЪТВА. 
 
СЕЕНЕТО ВКЛЮЧВА: – 
(1) ДЕСЯТЪК   
Десятъка принадлежи на Господа. 
Левит 27:30 
‘А всички десятъци на земята, дали ще са от семето на земята или от плода на дърветата, 
принадлежат на Господа. Те са святи на ГОСПОДА’. (NKJ) 
 
(1.1) ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВАШЕ ПРЕДИ ЗАКОНА (АВРААМОВИЯ ЗАВЕТ) 
Авраам даде десятък на Мелхиседек (Евреи 7:1-4). 
 
(1.2) ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВАШЕ ПО ВРЕМЕТО НА ЗАКОНА (МОЙСЕЕВИЯ 
ЗАВЕТ) 
Малахия 3:10 
Донесете всички десятъци в хранилището, за да може да има храна в дома Ми, и опитайте 
Ме сега в  това“, казва ГОСПОД на войнствата, „Дали няма да ви отворя небесните 
прозорци и да ви излея такова благословение, че да няма достатъчно място, за да го 
поберете“. (NKJ) 
 
(1.3) ДЕСЯТЪКА СЪЩЕСТВУВА СЛЕД ЗАКОНА (НОВИЯ ЗАВЕТ) 
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1.3.1 ПАВЕЛ ПОУЧАВА ЗА ДЕСЯТЪКА  
1 Коринтяни 9:9-14 
9 Защото е писано в закона на Мойсей: „Да не обвързваш устата на вола докато вършее“. 
За вола ли е загрижен Бог? 10 Или го казва изцяло заради нас? Без съмнение това е написано 
заради нас, така че,  този, който оре трябва да оре с надежда, и който вършее да вършее с 
надеждата, че ще участва в надеждата си. 11 Ако сме посели духовни неща за вас, голямо 
нещо ли е, ако пожънем материалните ви неща? 12 Ако други участват в това право над 
вас, не участваме ли ние дори повече? Въпреки това, ние не сме използвали  това право, но 
издържаме всичко, за да не пречим на евангелието на Христос. 13 Не знаете ли, че онези, 
които служат със святите неща ядат от нещата на храма, и онези, които служат на 
олтара участват в жертвите на олтара? 14 Дори и Господ е заповядал, че онези, които 
проповядват евангелието да живеят от евангелието. (NKJ) 
Павел използва Старозаветния принцип за издържане на левитското свещенство от 
десятъците на Израел, за да оправдае издържането на служителите в Църквата. 
 
1.3.2 АРГУМЕНТА НА МЕЛХИСЕДЕК (Евреи 7) 
Авраам даде десятъци на царя-свещеник Мелхиседек (ст.2). 
Давайки десятъци на Мелхиседек, Авраам призна неговото величие (ст.4), и беше 
благословен от него (ст. 6-7). 
Давайки десятък Авраам установи модел за своите неродени потомци (естествени и духовни) 
да признават величието на Мелхиседековото свещеничество и да получават благословения от 
това свещеничество. 
Израел (естествените потомци на Авраам последваха модела в даването на десятък на 
левитското свещеничество – „по-малкия“ на „по-големия“ (ст.7). 
Църквата (духовното потомство на Авраам – Галатяни 3:7) също трябва да последва модела. 
Левитското свещенство сега е заменено от Мелхиседековото свещенство, което е по-велико 
свещенство и е вечно свещенство. 
Христос е Свещеник според реда на Мелхиседек. 
Евреи 6:20 
където предшественика влезе заради нас, който е Исус, ставайки Първосвещеник завинаги 
според реда на Мелхиседек. (NKJ) 
 
Следователно десятъците трябва да се дават на Него. 
Исус е потомъка на Авраам. 
Евреи 2:16 
Защото наистина Той не помогна на ангелите, а помогна на потомците на Авраам. (NKJ) 
 
Но това се прилага за „дните на Неговата плът“. 
Евреи 5:7 
Който, в дните на Своята плът, когато принасяше молитви и молби, със силни викове и 
сълзи на Този, Който можеше да Го спаси от смърт, и беше послушан поради 
благочестивият си страх. (NKJ) 
 
Като Божия Син Той е преди Авраам. 
Йоан 8:58 
Исус им каза: „Истина ви казвам, преди да е бил Авраам, АЗ СЪМ“. (NKJ) 
 
Той следователно е квалифициран да приема десятъците. 
Когато даваме десятък – като Авраам ние признаваме величието на Христос и ще бъдем 
благословени от Него. 
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Забележка: Защото всичко, което е написано преди е написано, за да се научим, за да 
можем чрез търпението и утехата от Писанията да имаме надежда. Римляни 15:4 (NKJ) 
 
ИСУС ОДОБРИ И ПОДТИКНА ДАВАНЕТО НА ДЕСЯТЪК 
Матей 23:23 
„Горко ви, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, анасона 
и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона: справедливостта, милостта и 
верността. Тези трябваше да правите, без да пренебрегвате другите. (NKJ) 
 
Ако под закона хората даваха 10%, ние под благодатта трябва да даваме повече. Бог ни 
предизвиква с „изпитайте Ме сега с това“. 
Малахия 3:10-11 
… 10 и изпитайте Ме сега с това, казва ГОСПОД на войнствата, дали няма да ви отворя 
небесните прозорци, и да ви излея благословение, така че да няма достатъчно място да го 
поберете. 11 И ще смъмря поглъщателя заради вас, и той няма да унищожава плодовете на 
земята ви; нито лозата ви ще хвърля плода си преждевременно на полето, казва ГОСПОД 
на войнствата. (KJV) 
 
Нашата правда трябва да надмине правдата на книжниците и фарисеите в даването. 
Матей 5:20 
„Затова ви казвам, ако правдата ви не надмине правдата на книжниците и фарисеите, по 
никакъв начин няма да влезете в небесното царство. (NKJ) 
Притчи 3:9-10 
9 Почитай ГОСПОДА с притежанията си, и с първите плодове от всичките ти приходи; 10 
Така хамбарите ти ще се напълнят с изобилие, и бъчвите ти ще преливат с ново вино. 
(NKJ) 
 
Десятъка е важна част от даването ви. Десятъка се дава за „хранилището“, т.е. за локалната 
Църква. Това е връщане на Бог това, което ви е поверено от Бог. Правейки това вие показвате 
вярност в „това, което е на друг човек“. (Лука 16:12) 
 
(2) ПРИНОС 
Псалм 96:8 
Отдайте на ГОСПОДА славата дължима на името Му; донесете принос, и влезте в 
дворовете Му. (NKJ) 
 
Това е даване на Бог след като сте дали десятък. Израел даваше приноси след десятъка, 
например, доброволни приноси (Второзаконие 16:10; Изход 36:1-7), всеизгаряния (Левит 1:1-
3). Ако човек дава десятък, но не дава приноси, той не дава нищо на Бог. 
При празнуването на еврейските празници всеки израилтянин трябваше да идва пред Бог с 
принос. 
Изход 23:15 
„…никой да не се явява пред Мен празен;“. (NKJ) 
 
(3) РАЗПРЪСКВАНЕ 
Това е даване на другите. 
Притчи 11:24 
Има такъв, който разпръсква, но изобилства повече; а има такъв, който задържа повече 
от колкото е правилно, но това води до бедност. (NKJ) 
Еклесиаст 11:1-2 
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1 Хвърли хляба си по водите, защото ще го намериш след много дни. 2 Дай порция на 
седмина, и дори на осмина, защото не знаеш какво зло ще дойде на земята. (NKJ) 
 
Бог обещава да ви върне вашето даване с „божествена“ лихва. 
Лука 6:38 
„Давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натисната, разтърсена, и преливаща ще се сложи 
в пазвата ви. Защото със същата мярка, която използвате, ще ви се отмери“. (NKJ) 
 
ПРИМЕРИ: –  
ДАВАНЕ НА БЕДНИТЕ 
Притчи 28:27 
Който дава на бедните няма да има липса, но който крие очите си ще има много 
проклетии. (NKJ) 
Притчи 19:17 
Който е милостив към бедните заема на ГОСПОДА, и Той ще му отплати каквото е дал. 
(NKJ) 
Притчи 14:21 
Който презира ближният си съгрешава; а който има милост към бедните, е щастлив. 
(NKJ) 
 
ДАВАНЕ НА ПОТИСНАТИТЕ И ГЛАДНИТЕ 
Исая 58:9-11 
9 Тогава ще призовеш, и ГОСПОД ще отговори; ще извикаш, и Той ще кажа: ‘Ето Ме’. „Ако 
махнеш хомота отсред себе си, соченето с пръст, и нечестивото говорене, 10 Ако 
простреш душата си към гладните и заситиш измъчваната душа, тогава светлината ти 
ще свети в тъмнината, и тъмната ти ще бъде като пладне. 11 ГОСПОД ще те води 
постоянно, и ще насища душата ти в суша, и ще укрепва костите ти; ще бъдеш като 
напоявана градина, и като извор на вода, чиито води не липсват. (NKJ) 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Главната причина за даването е понеже Бог дава. 
Даването като средство за получаване без да се прегърнат другите принципи на 
преуспяването е фалшив баланс. 
Притчи 11:1 
Фалшивите везни (баланс) е оскърбление за ГОСПОДА: а справедливия грамаж Му е 
наслада. (NKJ) 
 

 СТИСНАТОСТТА ВОДИ ДО БЕДНОСТ 
Притчи 28:22 
Стиснатия човек е нетърпелив да забогатее и не забелязва, че бедност го очаква. (NIV) 
Притчи 11:24 
Има такъв, който разпръсква, но се увеличава повече; а има такъв, който задържа повече 
отколкото е правилно, но това води до бедност. (NKJ) 
 
P – ПРЕДИМСТВО НА ЦАРСТВОТО (PPRRIIOORRIITTIIZZIINNGG  TTHHEE  KKIINNGGDDOOMM  OOFF  GGOODD)) 
Матей 6:33 
„Но търсете първо Божието царство и Неговата правда, и всички тези неща ще ви се 
прибавят“. (NKJ) 
Евреи 11:6б 
„…и че Той възнаграждава онези, които усърдно Го търсят“. (NKJ) 
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Царство = владение на царя. Установете Божието управление над всяка област в живота ви – 
т.е. търсете първо Бог във всичко. 
 
ПРИМЕРИ:  
(А) ЦАР ЙОСАФАТ 
2 Летописи 17:1-10  
1 Тогава сина му Йосафат царува вместо него, и се укрепи срещу Израел. 2 И постави 
войски във всички укрепени места на Юда, и постави гарнизони в земята на Юда и в 
градовете на Ефрем, които баща му Аса беше завзел. 3 А ГОСПОД беше с Йосафат, 
понеже той ходеше в предишните пътища на баща си Давид; той не потърси ваалимите, 4 
а потърси Бога на баща си, и ходи в Неговите заповеди, а не според делата на Израел. 5 
Затова ГОСПОД установи царството в ръката му; и целия Юда даде подаръци на 
Йосафат, и той имаше богатства и чест в изобилие. 6 И сърцето му се наслаждаваше в 
пътищата на ГОСПОДА; освен това той махна високите места и дървените образи от 
Юда. 7 Също така в третата година от царуването си той изпрати лидерите си, Венхаил, 
Авдия, Захария, Натанаил и Михая да поучават в градовете на Юда. 8 И с тях изпрати 
левити: Семая, Натания, Зевадия, Асаил, Семирамот, Йонатан, Адония, Товия и Товадия – 
левитите; и с тях Елисама и Йорам, свещениците. 9 Така че, те поучаваха в Юда, и имаха 
книгата на закона на ГОСПОДА със себе си; те обикаляха градовете на Юда и поучаваха 
народа. 10 И страхът от ГОСПОДА падна върху всички царства на земите, които бяха 
около Юда, така че те не воюваха срещу Йосафат. (NKJ) 
 
(1) Той укрепи себе си срещу Израел (ст.1). 
(2) Той ходеше в предишните пътища на Давид (ст.3). 
(3) Той потърси Бога (ст.4). 
Резултата се вижда в ст.5: – 
(1) Царството му беше установено. 
(2) Той преуспяваше материално. 
Той продължаваше да дава предимство на Бог в живота си: – 
(1) Сърцето му беше издигнато към Господа (ст.6). 
(2) Той разруши високите места в Юда (ст.6). 
(3) Той назначи учители да поучават в Юда (ст.7, 9). 
Това предимство на царството имаше множество ползи: –      
2 Летописи 17:11-13 
11 Също и някои от филистимците донесоха на Йосафат подаръци и сребро като данък; и 
арабите му докараха дребен добитък, седем хиляди и седемстотин овни и седем хиляди и 
седемстотин мъжки козли. 12 Така че, Йосафат стана все по-мощен, и той построи 
крепости и градове за житници в Юда. 13 И имаше много имот в градовете на Юда; и 
военните мъже, силни и храбри мъже, бяха в Ерусалим. (NKJ) 
(Б) ЦАР ОЗИЯ 
2 Летописи 26:5 
Той търси Бог в дните на Захария, който имаше разбиране във виденията на Бог; и докато 
търсеше ГОСПОДА, Бог го правеше да преуспява. (NKJ) 
Търсете първо Бог във всичко. Дайте Му първо място в дома си, на работата си, в социалният 
си живот, в локалната си Църква и т.н. По този начин вие поставяте предимство на Неговото 
царство в живота си. 
Бог разкри следното нас народа на Израел. 
Агей 1:5-6 
5 И сега, така казва ГОСПОД на войнствата: „Внимавайте в пътищата си! 6 „Посяхте 
много, но събрахте малко; ядете, но нямате достатъчно; пиете, но не се напивате; 
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обличате се, но на никой не му е топло; и който получава надници, получава ги, за да ги 
сложи в чанта с дупки“. (NKJ) 
 
Бог разкри причината за  тяхната липса в следващото писание: –  
Агей 1:4 
„Време ли е да живеете в своите обковани с дъски къщи, а този храм да бъде в развалини?“ 
(NKJ) 
 
Нацията не беше успала да се погрижи за Божия дом. Те бяха твърде заети да строят 
собствените си къщи. Има много християни, които повече не ходят или не са посветени на 
локална Църква. Те са заети със собствените си къщи, семейства и работа, и т..н. Те 
неминуемо ще преживеят Агей 1:5-6: 
5 И сега, така казва ГОСПОД на войнствата: „Внимавайте в пътищата си! 6 „Посяхте 
много, но събрахте малко; ядете, но нямате достатъчно; пиете, но не се напивате; 
обличате се, но на никой не му е топло; и който получава надници, получава ги, за да ги 
сложи в чанта с дупки“. (NKJ) 
 

 СУЕТА/ГОРДОСТ/ЕГОЦЕНТРИЗЪМ СПЪВАТ ПРЕУСПЯВАНЕТО: – 
Притчи 16:18 
Гордостта идва преди унищожението, и надменния дух преди падението. (NKJ)  
Притчи 29:23 
Гордостта на човека ще го събори, а смирения по дух ще придобие чест. (NKJ) 
 
E – НАСЛАЖДАВАНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО (EENNJJOOYY  TTHHEE  WWOORRDD  OOFF  GGOODD)) 
Псалм 1:2-3 
2 Но насладата му е в закона на ГОСПОДА, и в Неговия закон размишлява ден и нощ. 3 Ще 
бъде като дърво посадено до потоци води, което дава плода си в сезона си, чието листо 
също няма да повехне; и каквото и да прави ще преуспява. (NKJ) 
Някои хора се наслаждават на кариерите си, на музиката на спорта, и т.н., повече отколкото 
на Божието Слово. Онези, които презират или пренебрегват Божието Слово никога няма да 
преживеят четирикратното преуспяване на Бог.  
 
Трябва да имаме отношението на Еремия – Намерих думите Ти, и ги изядох, и словото Ти 
беше за мен радост и насладата на сърцето ми….Еремия 15:16 (NKJ) 
Притчи 4:20-22 
20 Сине Мой, внимавай на думите ми; наклони ухото си към поговорките Ми. 21 Не ги 
оставя да се отдалечат от очите ти; пази ги в сърцето си; 22 Защото те са живот за 
онези, които ги намират, и здраве за цялото им тяло“. (NKJ) 
Псалм 112:1-3 
1 Хвалете ГОСПОДА! Блажен е човекът, който се страхува от ГОСПОДА, който много се 
наслаждава в заповедите Му. 2 Потомците му ще бъдат мощни на земята; поколението на 
праведния ще бъде благословено. 3 Изобилие и богатства ще бъдат в дома му, и правдата 
му трае завинаги. (NKJ) 
 
R – ПОЧИТАНЕ НА БОЖИИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (RREESSPPEECCTTIINNGG  TTHHEE  SSEERRVVAANNTTSS  OOFF  
GGOODD))   
2 Летописи 20:20 
И така, те станаха рано сутринта и излязоха в пустинята Текое; и когато излязоха, 
Йосафат стана и каза: „Чуйте ме, О Юда и жители на Ерусалим: Вярвайте в ГОСПОДА 
своя Бог, и ще бъдете установени; вярвайте на Неговите пророци, и ще преуспявате“. 
(NKJ) 



        Copyright © Dr. S. Y. Govender  17/21 

Матей 10:41 
„Който приема пророк в името на пророк ще получи награда на пророк. И който приема 
праведен човек в името на праведник ще получи награда на праведник (NKJ) 
 
Ние трябва да почитаме ОФИСА, който заема Божия служител. Павел каза: „…не говорете 
зло за никого…“ (Тит. 3:2). 
Въпреки че: –  

Саул беше демонизиран (1 Царе 16:14). 
 Саул хвърляше копия срещу Давид (1 Царе 18:11; 19:10). 
 Саул изпрати убийци да убият Давид (1 Царе 19:11). 
 Саул уби 85 свещеника, които помогнаха на Давид (1 Царе 21:18-19). 
 Саул се опита да атакува Давид и неговата армия (1 Царе 23:8; 26:2). 
 Саул послужи за отделянето на Давид от жена му (1 Царе 19:11). 
Давид не говори зло за Саул. Бог предаде Саул в ръката на Давид, но Давид го пощади. 
1 Царе 24:11 
„Ето, този ден очите ти видяха, че ГОСПОД те предаде днес в ръката ми в пещерата, и 
някои ме подтикнаха да те убия. Но моето око те пощади, и аз казах: ‘Аз няма да простра 
ръката си срещу моя господар, защото той е ГОСПОДНИЯТ помазаник’“. (NKJ) 
 
Давид тъгува за смъртта на Саул (2 Царе 1:11-12).   
Давид почиташе офиса на Саул като „Господният помазаник“ и беше благословен през 
своето царуване. 
 
I – ТРУДОЛЮБИЕ  (IINNDDUUSSTTRRYY)) 
Определете какво ви е призовал и ви е екипирал Бог да правите. След това работете усърдно. 
Притчи 13:4 
Душата на мързеливия човек желае, но няма нищо; а душата на усърдния ще се обогати. 
(NKJ) 
Притчи 10:4 
Който има отпусната ръка обеднява, а ръката на усърдния обогатява. (NKJ) 
Притчи 12:11 
Който работи с ръцете си ще има изобилие от храна, а който преследва фантазии му 
липсва проницателност. (NIV) 
 
Определете каква е земята ви. 
Спрете да преследвате фантазии и установете какво ви е призовал и екипирал Бог да правите. 
Много хора работят усилено в кариери, които дори не са възнамерявани за тях от Бог. Те са 
придобили богатство, но никога не са живели, за да му се наслаждават, или са били твърде 
болни, за да се наслаждават на плодовете на труда си. 
 
Придобивайте богатството си честно. 
Притчи 13:11 
Богатство придобито с нечестие ще намалее, а който събира с труд ще забогатява. (NKJ) 
Еремия 17:11 
Както яребица, която мъти яйца, които не е снесла, така е човека, който придобива 
богатства с несправедливи средства. Когато живота му се преполови, те ще го оставят, и 
в края той ще се окаже глупак. (NKJ) 
Човека, който придобива богатства с неправедни средства е сравнен с птица, която мъти 
чужди яйца. 
От горното сравнение можем да си извадим следния урок: 
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Яребицата седи върху чужди яйца в продължение на много седмици. Когато яйцата се 
излюпят тя се труди да храни малките пиленца. В крайна сметка тя открива, че 
„потомството“ й не прилича на нея и трябва да се откаже от тях. Подобен е и човека, който 
придобива богатства с неправедни средства. Един ден той ще трябва да предаде всичко. 
 

 МЪРЗЕЛА ПРЕЧИ НА ПРЕУСПЯВАНЕТО:  
Притчи 10:4 
Който има отпусната ръка обеднява, а ръката на усърдния обогатява. (NKJ) 
Притчи 6:10-11 
10 Малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръцете за спане – 12 Така ще дойде 
бедността ти върху тебе като звяр, и немотията ти като въоръжен човек. (NKJ) 
Притчи 20:13 
Не обичай спането, за да не обеднееш; отвори очите си, и ще се наситиш с хляб. (NKJ) 
Притчи 23:21 
Защото пияницата и ненаситника ще обеднеят. (NKJ) 
Притчи 20:4 
Мързеливият човек няма да сее поради зимата; той ще проси по време на жътва и няма да 
има нищо. (NKJ) 
Притчи 19:15 
Мързела хвърля човека в дълбок сън, и бездейния човек ще търпи глад. (NKJ)  
 

 ПРЕКАЛЕНОТО УГАЖДАНЕ ПРЕЧИ НА ПРЕУСПЯВАНЕТО:   
Притчи 23:21 
Защото пияницата и ненаситника ще обеднеят, и сънливостта ще облече човек с дрипи. 
(NKJ) 
Притчи 21:17 
Който обича удоволствие ще бъде беден човек; който обича вино и масло няма да бъде 
богат. (NKJ) 
ПРИМЕРИ: –  
БЛУДНИЯ СИН. 
Лука 15:13 
„Не след дълго, по-младият син събра всичко, което имаше, отиде в една далечна страна и 
там разпиля богатството си с разпуснат живот. (NIV) 
По-младият син напусна дома на баща си и разпиля наследството си с прекалено угаждане. 
Неговото прекалено угаждане го доведе до бедност. 
Лука 15:14 
След като изхарчи всичко, имаше суров глад в цялата тази страна, и той изпадна в 
бедност. (NIV) 
 
T – УПОВАНИЕ В БОГ (ВЯРА) TTRRUUSSTTIINNGG  GGOODD  ((FFAAIITTHH))  
Еремия 17:7 
„Блажен е човека, който уповава на ГОСПОДА, и чиято надежда е ГОСПОДА. (NKJ) 
Псалм 31:19 
О, колко велика е добротата Ти, която Си натрупал за онези, които се страхуват от Теб, 
която Си приготвил за онези, които уповават на Теб в присъствието на човешките синове! 
(NKJ) 
Уповаване на Бог = вяра. 
Вярата угажда на Бог: – 
Евреи 11:6а 
„А без вяра е невъзможно да Му се угоди,…“ (NKJ)  
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Вярата кани Божията благосклонност върху живота на човека. Човек трябва да знае със 
сигурност, че Бог е източника на преуспяване (Второзаконие 8:18). 

Кариерата ви не е вашия източник. 
Богатите ви приятели не са вашия източник. 
Казината ви не са вашия източник. 
Банковите ви сметки, инвестиционните ви ценни книжа и активи не са вашия 
източник. 

Никое от горните неща не е ЕЛ ШАДАЙ (Вседостатъчният). 
Това име принадлежи само на Бог. Вие можете да се приближите до ЕЛ ШАДАЙ само чрез 
името на Исус (Йоан 14:6). 
Псалм 20:7 
Някои уповават на колесници, а други на коне; но ние ще помним името на ГОСПОДА нашия 
Бог. (NKJ) 
 
Йов уповаваше на Бог в своята бедност. 
Йов 19:25-26 
25 Защото знам, че Изкупителят ми е жив, и Той ще застане накрая на земята; 26 И след 
като кожата ми е унищожена, това знам, че в плътта си ще видя Бога. (NKJ) 
 
Той не обвини Бог несправедливо. 
Йов 1:22 
Във всичко това Йов не съгреши нито обвини Бог неправилно. (NKJ) 
 
Бог го благослови. 
Йов 42:12 
И ГОСПОД благослови последните дни на Йов повече от началото му; защото той имаше 
четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда волове за впрягане, и хиляда 
женски магарета. (NKJ) 
 
Y – ПРЕДАВАНЕ НА ДУХА (YYIIEELLDDIINNGG  TTOO  TTHHEE  SSPPIIRRIITT)) 
Предаването на Духа е неограничено контролиране и водене от Божия Дух. 
Римляни 8:14 
Защото, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове. (NKJ) 
Ефесяни 5:18 
И не се опивайте с вино, в което има разпуснатост; но се изпълвайте с Духа. (NKJ) 
1 Коринтяни 2:12 
А ние получихме, не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем нещата, които са 
ни бяха дадени щедро от Бог. (NKJ) 
Изобилния живот е „преуспяващ живот“. Духът разкрива това, което ни е дадено изобилно 
(1 Коринтяни 2:12). Когато се предавате на Духа вие ще бъдете пазени от крадеца (Сатана). 
Йоан 10:10 
„Крадецът не идва освен, за да откраднем, да убие и да унищожи. Аз дойдох, за да имат 
живот, и за да могат да го имат по-изобилно“. (NKJ) 
 

СЛУЖЕНИЕ НА СВЯТИЯ ДУХ 
Той води в цялата истина (Йоан 16:13). 
Той пази (Исая 59:19). 
Той ходатайства (Римляни 8:26-27). 
Той поучава (Йоан 14:26). 
Той разкрива идните неща (Йоан 16:13). 
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Да бъдете изпълнени със Святия Дух е същото като да бъдете контролирани от Святия Дух. 
Помазанието е символично значение на това да бъдете покрити, изпълнени или 
контролирани от Святия Дух. 
Числа 18:8 
И ГОСПОД говори на Аарон: Ето, Аз също дадох на тебе надзора на Моите възвишаеми 
приноси от всичките святи неща на децата на Израел; на тебе ги дадох поради 
помазанието, и на синовете ти, чрез вечна наредба. (KJV) 
Преуспяването беше дадено на Аарон и на синовете му поради помазанието. 
 
ПОСЛЕДНА ЗАБЕЛЕЖКА 
Библията заявява – „Защото какво ще ползва човека, ако спечели целия свят, а изгуби 
душата си?“ (Марк 8:36) (NKJ) 
 
Истинското преуспяване е съсредоточено върху Исус. Той обещава изобилен живот, който 
включва всичките четири аспекта на преуспяването (Йоан 10:10). 2 Коринтяни 8:9 заявява: 
Защото вие знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че въпреки че беше богат, 
все пак заради нас стана беден, така че чрез Неговата бедност да можете да се 
обогатите. (NKJ) 
 
1. Можете да бъдете материално богати, но да нямате приятели – това не е преуспяване. 
Притчи 16:7 
Когато пътищата на човека са угодни на ГОСПОДА, Той прави дори враговете му да са в 
мир с него. (NKJ) 
Само Бог може да направи това. 
2. Можете да бъдете материално богати, но никога да не преживеете Божието чудесно 
присъствие да гори в живота ви. Това може да се промени сега като се приближите към Него, 
защото Той каза: – 
Йоан 7:38 
„Който вярва в Мен, както казват Писанията, от сърцето му ще потекат реки от жива 
вода“. (NKJ) 
Йоан 14:21 
„Който има Моите заповеди и ги пази, той е, който Ме обича. А който Ме обича ще бъде 
възлюбен от Моя Баща, и Аз ще го възлюбя и ще му разкрия Себе Си“. (NKJ) 
 
3. Можете да бъдете материално богати, но никога да нямате покой и мир – не можете да 
спите добре.  
Псалм 127:2 
Безполезно е за вас да ставате рано, да седите до късно, да ядете хляба на печалта; 
защото Той дава на възлюбените Си и сън. (NKJ) 
Притчи 10:22 
Благословението на ГОСПОДА обогатява човека, и Той не прибавя никаква скръб с него. 
(NKJ) 
Исус каза в Матей 11:28 „Елате при Мен, всички, които се трудите и сте тежко 
обременени, и Аз ще ви дам почивка“. (NKJ) 
Бог може да ви даде мир и почивка сега, защото Исая 53:5 казва: Но Той беше наранен 
заради нашите прегрешения, беше посинен поради нашите беззакония; наказанието за 
нашия мир беше върху Него, и чрез Неговите рани сме изцелени. (NKJ) 
Цената вече е платена. 
 
4. Можете да сте материално богати, но да сте постоянно болни. 
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Неговото слово казва в Матей 8:17, пророка каза: „Сам Той взе немощите ни и болестите 
ни понесе“. (NKJ) 
Повтарящото се боледуване може да означава, че дявола краде от вас. Целта на дявола е да 
краде, да убива и да унищожава – Йоан 10:10а, но 1 Йоан 3:8 казва: Който върши грях, е от 
дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син, за да 
унищожи делата на дяволът. (NKJ) 
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