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ИЗКАЧВАНЕ ПО СТЪЛБАТА НА УСПЕХА
Успехът ражда успех. Колкото повече се изкачваме по стълбата на успеха, ние постигаме все
повече и повече. Колкото по-високо се качваме, толкова по-далече можем да виждаме и толкова
повече можем да достигнем и да завладеем.
Всеки започва от долния край на стълбата. Успехът не е някаква крайна цел, а пътуване.
Стълбата на успеха е безкрайна. Всяко стъпало на стълбата ни отвежда по-нагоре. Гледката пред нас
става по-широка и по-ясна. Можем да преценим по-добре по кой път да тръгнем и кой метод да
приложим за по-добър резултат. При равни други условия, височината, която ще достигнем, ще бъде
право-пропорционална на усилията, които сме готови да положим; на решителността, която сме
готови да съберем; на числото препятствия, които сме готови да преодолеем и на това колко дълго
сме готови да се държим за мечтите си.
Независимо от миналото ти и независимо от настоящата ти позиция на стълбата – в долния край
или някъде по средата, успехът може да бъде твой.

РАЗПЪВАНЕ извън ЗОНАТА НА ПОКОЙ
(Лука 19:12-27; 5:1-7; Матей 25:14-30; 14:28-32; Евреи 11:8-9; Битие 12:1-4; 4 Царе 13:14-25;
Притчи 22:13; 26:13)
Повечето хора притежават повече, отколкото понастоящем използват или показват. Много
дарби, таланти и сила лежат спящи вътре в тях, но дори и спящи, те съществуват.
Причината за това е, че мнозина действат само в зоната на покой. Ние сме като ластик, трябва
да бъдем разпънати, за да бъдем функционални и ефективни.
Когато и да се поставиш в позиция, която те разпъва извън зоната ти на покой, ти си заставен да
разшириш мисленето си, да възпиташ таланта си да се справи с предизвикателствата, да впрегнеш
духа си да се изправи срещу противниците, да се бори и да сполучи.
„Докато човек не се заеме да направи нещо повече, отколкото му е възможно, той никога няма
да направи всичко, което му е възможно.“, Хенри Дрюмонд
Тези, които не са готови да се разпънат, ограничават собствения си потенциал. Те мислят
ограничено. Онези, които не са готови да се разпънат отвъд зоната им на покой, винаги заравят
талантите си в пръстта (Лука 19:12-27; Матей 25:14-30). Те винаги се боят да поемат разумен риск, да
се хвърлят в дълбокото, да се протегнат чрез вяра в едно пътуване към нова и непозната територия
(Лука 5:1-7; Евреи 11:8-9). Те винаги се боят да ходят чрез вяра и да стъпват по водата (Матей 14:2832). Те винаги имат възражения и винаги с неохота изстрелват стрелите на Господното спасение (4
Царе 13:14-25). Макар че може да си цар и да си зает с политически дебати и законодателство,
вместо с изстрелване на стрели, въпреки това, когато е време за стрелата на Господното спасение,
макар и това да е извън зоната ти на покой, стреляй стрелите на спасение и продължавай да
стреляш!
Такива хора винаги се страхуват да инвестират, защото всяка компания може да фалира. Те винаги се
страхуват да излязат на улицата, защото може да има лъв! Ако има лъв на твоята улица, това е
предизвикателство. Убий го! (Притчи 22:13; 26:13).

РЕВНОСТ ЗА ЗАВЛАДЯВАЩО ПРЕСЛЕДВАНЕ
(Притчи 18:1; 4:5,7; Второзаконие 29:29; Матей 7:7-11; Еремия 29:13; Естир 4:16; Битие 32:26;
Йоан 2:17; Псалми 69:9; 4 Царе 10:16-28)
Онези, които успяват, никога не са статични или мързеливи. Те винаги търсят нова информация,
нови, по-добри и резултатни начини за вършене на старите неща. Те използват времето си в търсене

на информация, те харчат парите си за изследвания, за да открият по-добри методи или нови, поефективни продукти.
Помислете как DVD-то дойде да измести видео-касетите и как CD-то дойде да измести аудиокасетите? Много време, пари и усилия бяха вложени в изследвания и разработки, за да се стигне до
тези постижения. В Нигерия, например, брашното от маниока (Cassava flour) измества бялото
брашно от хляба (Правителството уреди законово минимум 20% от брашното в хляба да е от
маниока). Местните продукти ще са винаги по-достъпни, по-евтини и по-лесни за управление и
преработка.
Знанието е основата за успеха. То идва по три начина: Четене, Изследване и Откровение. Има
книги за почти всеки въпрос под слънцето. Ние живеем във век на информационна революция.
Добре ще е да се отделим и да се заредим със знания. Притчи 18:1 казва: „С желание човек,
отделил се от другите, търси и се зарежда с всякаква мъдрост“ (KJV). Натрупването на знания и
придобиването на мъдрост ще ни дадат предимство (Притчи 4:5,7; Второзаконие 29:29).
Обаче ние не можем да бъдем “легнали по гръб” в нашия изследователски път. Ние трябва
активно да преследваме целите си, като завоеватели; с ревност, която гранични с фанатизъм. Тази
ревност трябва да ни пояжда (Йоан 2:17; Псалми 69:9; 4 Царе 10:16-28).
Ако преследваме нещо с изгаряща ревност, със сигурност ще го намерим. Когато търсим
определената ни от Бога цел с цяло сърце, ще я достигнем (Матей 7:7-11; Еремия 29:13; Осия 10:12;
Исая 55:6).
Търсенето, което се увенчава с успех, е онова, което се извършва с безразсъдна страст. Това е
страст от типа: „и ако погина, нека погина“ и от типа: „Няма да те пусна да си отидеш, догде не
ме благословиш“ (Естир 4:16; Битие 32:26).
Мнозина не постигат успех, понеже преследването им няма точно този тип енергия. Няма плам в
тяхното преследване. Няма страст в техните опити. Няма огън в костите и сърцата им (Еремия 20:9).

РАБОТЕНЕ СЪС ЗАРАЗИТЕЛЕН ПЛАМ
(2 Тимотей 2:5; Марк 5:25-34; Матей 15:21-28; Лука 18:1-8; Филипяни 3:13-14; Деяния 20:20-24;
1 Коринтяни 9:24-27)
В изкачването по стълбата на успеха ние можем да се нуждаем от малко помощ или побутване.
Никой човек не е “остров”, който може да посрещне сам всичките си нужди. Не бъди самотен
рейнджър. Не откривай отново топлата вода. Възползвай се от помощта на другите. Тези неделни
проповеди могат да ти бъдат от полза. Съветът на знаещите може да те тласне нагоре. Дори орлите
се нуждаят от тласък.
Все пак, най-големи усилия трябва да положим ние. Онези, които чакат някакви външни сили да
им свършат работата, докато те карат полека към победата, са на границата да се провалят в живота.
„Ти не можеш да тласнеш някого нагоре по стълбата, ако той няма желание да се придвижи
малко.“ Андрю Карнега
Печеленето на трофеи изисква големи усилия. Печеленето на “венеца” се предхожда от законна
игра (2 Тимотей 2:5). Това е преследване на нашите цели с голяма решимост и позитивно очакване.
Ние имаме воля да победим. Ние имаме духа на победители. Ние продължаваме да се борим срещу
неравностойния шанс. Ние продължаваме да преследваме, независимо от обезкуражаващите
обстоятелства. Ние достигаме неща, които очевидно са извън нашите възможности. Независимо, че
сме били съкрушени много пъти, като жената с кръвотечението, ние отказваме да бъдем отчаяни.
Ние упорстваме и изминаваме и следващия километър. Ние отказваме да се провалим, подобно на
сирофиникийката и настойчивата вдовица (Матей 15:21-28; Марк 5:25-34; Лука 18:1-8).
Забравяйки както унизителните провали, така и блестящите успехи от миналото, ние се спускаме
към горното от Бога призвание в Христа Исуса (Филипяни 3:13-14).

