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ДА УСПЕЕШ С НАЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА
Мнозина никога не напредват в живота, защото никога не предприемат някакво действие. Те
бездействат, защото чакат по-добри времена, чакат по-подходящи средства, чакат по-велики
възможности, а те могат никога да не дойдат. Те пропиляват живота си, докато наблюдават вятъра. И
понеже никога не действат, те никога не получават мечтаните резултати (Еклесиаст 11:4).
Мястото, където се намираш днес, може би е мястото, където си прекарал целия си живот.
Вместо да пропилееш живота си в блянове за по-добро място, които може никога да не се
материализират, вземи решение да успееш със средствата, с които разполагаш тук и сега. Ако ли не,
дори и накрая да имаш възможност да се преместиш на по-добро място, ти ще си прекарал
значителна част от живота си в безделно чакане и ще бъдеш зле подготвен за новите възможности
пред тебе. Уменията, способностите, мъдростта и т.н., които придобиваш днес, давайки най-доброто
от себе си, утре ще ти бъдат от полза и ще те тласнат по-бързо и по-далече напред, когато се открият
по-добри възможности и дойдат по-големи ресурси.
Независимо къде си и с какви средства разполагаш, ти можеш да достигнеш превъзходство.

РЕШЕНИЕТО Е НАЛОЖИТЕЛНО
(Битие 32:26; 26:22; Матей 15:21-28; Марк 5:25-27; 1 Царе 17:32-37; 2 Царе 10:12; Филипяни 3:13-14)
Битката за превъзходство е наполовина спечелена, когато решиш да успееш, независимо от
трудностите, които срещаш. Човек, който не е взел такова решение, ще постигне посредствени
резултати дори и ако разполага със значителни материални средства и велики възможности, докато
човекът, който е взел това решение, може да постигне забележителни резултати, напук на оскъдните
ресурси и незначителните възможности.
Целеустременият и решителен Давид само с прашка и няколко камъка можа да постигне много,
макар и млад, без политическа сила или военна мощ, докато Саул само можеше да се мотае насред
предизвикателството, макар и да беше облечен във военни доспехи, да притежаваше политическа
сила, военна мощ, финансови ресурси, както и власт да мобилизира цялата нация за колективни
действия.
Давид беше сам и не можеше да призове никой човек да го подкрепи. Саул имаше на
разположение всяко необходимо средство, което би ни дошло наум.
Мнозина не осъществяват живота си, умират в бедност, търпят духовни поражения в резултат,
по-скоро, на липса на решение да успеят, отколкото на липса на възможности и ресурси.
Светът ще павира пътя пред човека, който е взел решение, дори ако той се намира изоставен
посред джунгла или е оставен да се скита в пустиня.
Ако си решил да успееш, Господ ще направи път за тебе в пустинята и реки в безводната земя.
Чудесата са за днес, но само ония, които са решили да видят благостите Господни в земята на
живите ще могат да вкусят тези божествени чудеса на изцеление, отворени врати, пробиви, растеж,
власт и т.н.
Независимо от глада в оная земя и враждебността на филистимците, Исаак реши да успее там,
където се намираше (Битие 26:1-3,12-26).

РАЗКОВНИЧЕТО Е НАХОДЧИВОСТТА
(Съдии 7:7-25; 15:14-16; Матей 14:15-21; 15:32-36; 1 Царе 14:1-6; Изход 4:2-5,17,20; 7:9-12,22-29,33; 8:56,16-17; 9:23; 10:13; 14:16; 17:5-9; Числа 20:11)

Дори и при най-богатите нации ресурсите никога не са достатъчни. В световен мащаб ресурсите
са ограничени. Човечеството има неутолими искания и нужди. Обаче, ние можем да успеем с
ресурсите, с които разполагаме, където и да се намираме, с каквото и да сме се захванали.
Вместо да се оплакваме и да мърморим за недостига на средствата, които имаме, ние трябва да
сме находчиви и да направим най-доброто с наличните ни ресурси, вярвайки в Бога за по-добри
времена.
Мойсей, макар и заекващ, постигна много с несъвършеното си говорене и с пастирската си тояга.
Чудесата по наказанието на Египет, разделянето на Червено море, водата от скалата бяха резултат от
използване на тоягата му по Божията заповед (Изход 4:2-5,17,20; 7:9-12,22-29,33; 8:5,6,16-17; 9:23;
10:13; 14:16; 17:5-9; Числа 20:11).
Гидеон постигна много, макар че неговата армия наброяваше едва 300 човека (Съдии 7:7-25).
Самсон извоюва славна победа с една оселова челюст (Съдии 15:14-16). Исус нахрани множествата с
пет хляба и две риби (Матей 14:15-21; 15:32-36).
Никога не презирай наличните ресурси, независимо колко незначителни и безполезни
изглеждат. Бъди находчив. Мисли за алтернативи.
Йонатан и неговият оръженосец възлязоха да се бият с филистимците и ги победиха. Що се
отнася до човешка сила и военна мощ те имаха ограничени ресурси, но те победиха въпреки всичко,
защото уповаваха на Бог, бяха решителни, дисциплинирани и усърдни. Ние трябва да знаем, че “не
пречи на Господа да спаси чрез мнозина или чрез малцина” (1 Царе 14:6).
Един от Давидовите силни мъже беше зле екипиран, но все пак с ловкост и находчивост спечели
битката (2 Царе 23:20-22).
В Сибир, през зимата, реките замръзват изцяло. Тогава тамошните хора слагат пътни знаци и ги
превръщат в пътища. През лятото те пускат кораби и лодки по реките и ги използват отново като
транспортна артерия. Това е находчивост. Ескимосите строят къщите си от лед, т.нар. иглу.
Разковничето на успеха с налични ресурси е в находчивостта. Ако достатъчно се оглеждаме,
винаги ще намерим път. Ако сме достатъчно мотивирани, ние ще преодолеем бариерите и ще
напреднем с наличните ни ресурси.

РЕЗУЛТАТЪТ Е НЕИЗБЕЖЕН
(Битие 1:26,28; Числа 13:30; 14:7-9; Исус Навиев 14:6-15; Овидий 17; Матей 7:7; Исая 65:21-24; 3
Йоан 2; Притчи 13:11; Еклесиаст 11:1)
Онези, които се фокусират върху техните цели, вместо да прекарват времето си в оплакване
липсата на ресурси и възможности, рядко пропускат целите си. Те винаги намират път. Липсата на
ресурси никога не е ставала пречка за тях.
Ако имаш ясно видение, ако твоето решение е непоколебимо, ако твоята стратегия е ясна и
работеща - винаги ще намериш поддръжници. Рано или късно, необходимите финанси, човешки
потенциал, структури и т.н. ще дойдат.
Онези, които решат да успеят и подплатят това с действие и находчивост ВИНАГИ имат
резултати. Днес светът е по-добро място за живеене от преди (технологически, духовно и т.н.)
заради такива хора, които са решили да успеят.
Има хора, които независимо от „исполините”, препятствията, трудностите и т.н. винаги
наследяват земята, в която текат мед и мляко. Подобно на Халев и Исус Навиев те винаги виждат
себе си в земята на обещанието и завладяват даденото им от Бога притежание (Битие 1:26,28; Числа
13:30; 14:7-9; Исус Навиев 14:6-15; Овидий 17; Матей 7:7).

