
 

 

 

ВЯРА, ФОКУС И ПЛОДОТВОРНОСТ 

 

Вярата, фокусът и плодотворността са неразривно свързани. 

Това че вярваме, не означава, че няма никога да преживеем неуспех. Все пак, независимо от 

многото провали, вярата е онова нещо, което ни казва, че следващият ключ във връзката може да е 

именно ключът, който ще отвори вратата към плодотворността. 

Това че сме фокусирани, не означава, че никога няма да преживеем бури, които понякога могат 

да ни изтласкат от правилната посока. Фокусирането означава, че ние скоро ще се възстановим от 

временното отклонение, ще поемем по верния път и отново ще се фокусираме върху нашата крайна 

цел, подобно на самолет, който възстановява курса си след като е бил в зона на турбуленция. 

Това че сме плодотворни, не означава, че никога няма да преживеем лоши моменти на 

безплодие. Това означава, че ние никога няма да приемем провала и няма да се предадем, докато 

не преживеем най-доброто. Нашето преследване на плодотворността никога няма да спре, докато 

самия живот не спре. 

Само когато виждаш невидимото, можеш да преследваш невъзможното и, като следствие, 

да постигнеш невероятното. 

 

ПОГЛЕД ВЪРХУ НЕВИДИМОТО 
(Евреи 11:1,27; Псалми 27:13; Йоан 11:40; 2 Коринтяни 5:7; Галатяни 5:6; Матей 19:26; Марк 9:23) 

 
"А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за 

неща, които не се виждат" (Евреи 11:1). Вярата е виждане на невидимото. Писано е за Моисей: "С 

вяра напусна Египет... защото издържа, като един, който вижда Невидимия" (Евреи 11:27).   

Утрешният растеж не се вижда физически днес. Ние трябва да си го представим. Ние трябва да 

видим това, което може да стане. Ние поставяме целите си чрез вяра. Ние си правим планове чрез 

вяра. Националните бюджети са прогнози чрез вяра, основани на очакванията. 

Целите на Бог за Неговите деца са големи и славни (Еремия 29:11; 1 Коринтяни 2:9). Тъй като те 

не са конкретни реалности в момента, ние можем да видим тези цели само чрез вяра. Вярата ни 

дава възможност да виждаме невидимото. 

Онези, които вярват и упражняват вярата си, ще видят благостите Господни в земята на живите 

(Псалми 27:13; Йоан 11:40). Вярващият не ходи с виждане, а с вяра (2 Коринтяни 5:7) и нашата вяра 

е тази, която действа чрез любов (Галатяни 5:6). 

С Бог всичко е възможно (Матей 19:26). Всичко е възможно за този, който вярва (Марк 9:23). 

Вярата е канал, чрез който Божиите възможности идват на наше разположение. Без вяра ние ще 

стоим на едно място. Вярата е основата за растежа и напредъка в нашия живот. 

 

ПРЕСЛЕДВАНЕ НА НЕВЪЗМОЖНОТО 

(Исая 50:7; Езекиил 3:8,9; Лука 9:51; Филипяни 3:13,14; Деяния 20:22-24; Неемия 4:1-3,6; 6:1-4,9; 

Съдии 8:5; Галатяни 6:9) 

 

Вярата ни дава възможност да си поставяме цели, които могат да бъдат изпълнени само с 

помощта на Бог. Целите и задачите, които си поставяме, са толкова високи, че ако ще ги постигаме 

някога, трябва да се фокусираме върху тях, изключвайки всичко останало. 

Височините изглеждат толкова недостъпни, целите - така недостижими, мечтите - толкова 

неизпълними, проектът - толкова невъзможен. Веднъж щом вярата е поставила основите, идва ред 

на фокусирането да продължи състезанието. 

Фокусирането е преследване на невъзможното. Помислете за проекта на НАСА за проучване на 

планетата Марс. Той изглеждаше като невъзможна мечта. Предишните опити са претърпели 

провали. Въпреки че последният опит вече е погълнал много пари, все пак ракетата е на път да 
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кацне на Марс след седем месечно пътуване, през което е изминала над 300 милиона километра. 

Крайната решимост и пълното фокусиране направиха възможно решаването на една, на пръв 

поглед, непосилна задача.  

Пътят на постиженията винаги е осеян с огромни препятствия. Много обиколни пътища ще те 

мамят настрани от магистралата на постиженията. Сатана ще се опитва да ни разсее и светът ще се 

опита да ни привлече, за да отклони вниманието ни от целта ни. Ние не трябва да им позволяваме 

да го сторят. Трябва да се съсредоточим, да преследваме на пръв поглед невъзможното, знаейки, че 

всичко е възможно за този, който вярва. Всеки път, по който няма препятствия, води наникъде. 

Направи лицето си твърдо като кремък и се фокусирай в преследването на своите цели (Исая 

50:7; Езекиил 3:8,9; Лука 9:51; Филипяни 3:13,14; Деяния 20:22-24). Да направиш лицето си като 

кремък са нужни кураж, твърдост и решимост за постигане на нещо определено, независимо от 

презрението и омразата на окръжаващите. Примерът на Неемия демонстрира това (Неемия 4:1-3,6, 

6 :1-4,9). 

Когато се фокусираме върху приоритетите си, ние правим добро. Не трябва да позволяваме 

умората да надделее, знаейки че жътвата е скоро (Галатяни 6:9). Ние трябва да сме като Гедеон и 

неговата армия - „изтощени“, но въпреки това преследващи  (Съдии 8:5). 

Чакай на Господа, ако е необходимо да се поднови силата ти, издигни се с крила като орел и 

продължи преследването си (Исая 40:28-31). 

 

ПОСТИГАНЕ НА НЕВЕРОЯТНОТО 
(Неемия 4:6; 6:15,16; Изход 12:29-37; Йоан 11:40; Псалми 27:13; Галатяни 6:7-9; Деяния 27:25; 

2 Коринтяни 9:6; 1 Коринтяни 3: 8) 

 

Плодотворността винаги следва вяра, която е подкрепена от съсредоточено преследване. Тези, 

които виждат невидимото и преследват невъзможното, винаги постигат невероятното. Отстрани 

винаги ще изглежда така, сякаш са ударил джакпота.  

Врагът мислеше, че Неемия преследва невъзможна мечта, опитвайки се да съживи камъните от 

купищата пръст, като че ли за един ден (Неемия 4:2). Въпреки това Неемия повярва в Бога (Неемия 

2:18-20), той се фокусира върху привидно непосилната задача и в крайна сметка осъществи целта си 

- възстанови разрушените стени на Ерусалим. Той постигна невероятното (Неемия 4:6; 6:15-16). 

Извеждането на израилтяните от Египет изглеждаше невъзможна задача, като се имаше 

предвид враждебността на Фараона (Изход 5:1-2). Въпреки това, Моисей повярва в Бога, фокусира 

се върху целта и в крайна сметка я постигна (Изход 12:29-37). 

Онези, които вярват, за да видят славата на Бог, които се фокусират върху преследване на 

благостите Господни в земята на живите, рядко пропускат да се насладят на търсените 

благословения (Йоан 11:40; Псалми 27:13). 

Ако преследваме с неотслабваща вяра, със сигурност ще пожънем своевременно (Галатяни 6:9; 

Деяния 27:25). Законът за сеене и жънене работи (Галатяни 6:7-8; 2 Коринтяни 9:6; 1 Коринтяни 

3:8). 


