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БОЖИЯТА РЕЦЕПТА ЗА ВЕЛИЧИЕ
Ние можем да се научим да приготвяме вкусни ястия, като следваме рецептите на опитни
готвачи. По подобен начин, можем да постигнем величие в живота, като следваме рецептата на Бог
за величие.
Успехът и величието са синоними. Следването на библейските принципи ще ни доведе до върха.
Има път, който води до величието и Бог не го е скрил от нас. Христос дойде, така че ние да можем
да имаме изобилен живот (Йоан 10:10). Все пак, дали ще се радваме на този изобилен живот,
зависи от нас. Христос дойде, за да можем ние да царуваме в живота. Дали наистина царуваме,
според Неговото намерение и план, зависи от нас. Ние никога не можем да обвиняваме Бог за
положението си. Той е снабдил всичко, от което се нуждаем, за да бъдем най-доброто от себе си, да
постигнем величие и да се насладим на успеха и властта. Въпреки това, твърде много вярващи
чезнат в униние поради незнание (Осия 4:6; Исая 5:13, 2 Коринтяни 2:11). Божията истина и
откровение са в състояние да ни освободят и да ни поставят на пътя към върха (Йоан 8:32,36).

НАШИТЕ ПОРИВИ И МЕЧТИ
(1 Тимотей 3:1; Филипяни 2:13; 3:13-14; Евреи 12:2-3; Авакум 2:2-3; Съдии 6:12-15; Битие 37:1-20)
Да стигнеш до върха и да бъдеш най-доброто от себе си в живота не идва просто така – то
започва от порива, копнежа и стремежите. Библията ни казва, че ако някой иска да стане епископ –
това е добро желание (1 Тимотей 3:1). Бог е, Който поставя възвишени желания и мечти в сърцата
ни (Филипяни 2:13).
Нашите мечти представят ясна картина за това, какво искаме да бъдем и какво възнамеряваме
да направим в живота си. Те са визията ни за нашето утре. Те са най-ценното ни притежание.
Мечтите ни имат потенциал да донесат полза на нас и на потомците ни.
Художниците и скулпторите имат видение за това, което възнамеряват да направят. Големите
шедьоври започват от видението и мечтите. Тъй като те държат на своите мечти, те ги реализират.
Имай една мечта, работи за нея и се дръж за нея.
Никога не се задоволявай със смътното подобие на мечтата си, защото, ако мечтата ти не е ясна
и конкретна, тя ще бъде измита от сълзите и изтощението на живота. Едно ясно и конкретно
видение води до посвещение и пълно предаване. То ни дава сила да се стремим към прицелната
точка, гледайки на предстоящата пред нас радост (Филипяни 3:13-14; Евреи 12:2-3).
Ние трябва да запишем видението си черно на бяло. Един незаписан сън често се забравя и
завършва, гниещ в кофата за смет на историята. Незапомнената идея е идея, която често се губи!
(Авакум 2:2-3).
Копнеете ли за успех и власт колкото Гидеон (Съдии 6:12-15)? Имате ли възвишени мечти за
бъдещето като Йосиф? (Битие 37:1-20). Това, което можем да схванем и да си представим, имаме
капацитет да го преследваме и възможност да го постигнем.

НОВИ ПРИНЦИПИ И МИСЛЕНЕ
(Римляни 12:2, 2 Коринтяни 4:16; Ефесяни 4:17,23; 5:15-17; Колосяни 3:10; Исая 55:8,9;
Псалм 139:17,18)
Тези, които се стремят към величие, не могат да позволят на мозъците си да се шляят безцелно.
Те трябва да ангажират мозъците си да мислят. Обнови ума си, така че да можеш да мислиш като
Бог и да мислиш Божиите мисли (Римляни 12:2; 2 Коринтяни 4:16; Ефесяни 4:17,23; 5:15-17;
Колосяни 3:10; Исая 55:8-9; Псалм 139:17,18).

Когато старите методи не работят, ние не трябва да се отказваме от нашите принципи или
проекти, а трябва да измислим нови начини за постигане на целите си. Ние правим нови пътища в
пустинята, създаваме оазиси в безплодните места.
Твърде много хора са парализирани от традиционното мислене: "Ние никога не сме го правили
по този начин преди" е тяхна мантра (нещо, което постоянно повтарят). Преобладаващата част от
населението разсъждава ограничено и затова има посредствени, банални резултати. Пробиви,
иновации, изобретения и т.н. идват от мислене извън рамката.
Умът е като парашут. Ако бъде отворен, ще проработи. Ако не бъде отворен, не може да работи.
Дръжте ума си отворен, но не и наивен. Съзнанието на много хора е като бетон, добре разбъркан и
завинаги поставен.
Сега ние носим дрехи от полиестер - направени от петрол, а не памук, както преди. В Сибир
шофират по замръзналата вода през зимата - защо не? Подземни паркинги и супермаркети - защо
не? Всичко е плод на иновационното мислене!
„Застиналата мислене е предшественик на неуспех ... уверете се, че винаги сте отворени
към нови идеи“, Джордж Крейн
Много хора гледат, но само някои от тях наистина виждат. Много хора виждат, но само няколко
от тях възприемат. Да се научиш да мислиш извън нормалните граници е да се научиш да виждаш
повече от очевидното.

НЕОБХОДИМО ПРИЦЕЛВАНЕ И РЕШИТЕЛНОСТ
(Матей 1:21; Лука 19:10; Йоан 4:42; 6:12-15; 1:46; 7:2-10; 4 Царе 2:1-15; 1 Царе 17:28-29;
Даниил 3:20,30; 6:4-16,28; Битие 37:8,20; 39:19-23; 41:25-57)
Подготвяйки се за величие, ние трябва да си поставим цели и задачи. Ако не знаем къде
отиваме, как ще стигнем до там? Ако нямаш кула, която да строиш, как ще пресметнеш разходите?
(Лука 14:28-33). Исус имаше една цел - да стане Спасител на света (Матей 1:21; Лука 19:10; Йоан
4:42; 6:12-15). Павел беше толкова фокусиран върху целта си, че нищо не можеше да го отклони
(Филипяни 3:10-14; Деяния 20:24).
Нашата голяма цел може да бъде разделена на по-малки фрагменти: цели за следващите пет
години, една година, един месец и ежедневни цели. След това трябва да се съсредоточим, за да не
разпилеем енергията си за извършването на хиляди безполезни дейности. Не можете да използвате
галон боя за боядисване на небостъргач. Без значение колко много го разреждате, той няма да ви
свърши работа. Бъдете фокусирани! Фокусирайте енергията си върху няколко реално продуктивни
дейности.
Пътят към върха е осеян с препятствия. Всеки път, по който няма препятствия, води за никъде.
Неравностите са нещо, по което можеш да се изкачиш. Препятствията са трамплин, не пречки.
Проблемите често водят до издигане, както при Даниил и тримата му приятели (Даниил 3:20,30;
6:4-16,28). Гонението може често да ни отведе в двореца, както при Йосиф (Битие 37:8,20; 39:19-23;
41:25-57).
Ние трябва да бъдем решени да не се предаваме, когато нещата станат трудни. Отказващите се
никога не побеждават и победителите никога не се отказват. Когато ходенето стане трудна работа,
трудната работа тръгва да се реализира.
Ние трябва да бъдем решени като слепия Вартимей да преодолеем намесата на противниците
(Марк 10:46-52). Ние трябва да бъдем решени като сирофиникийката да преодолеем нежеланието
на хората (Матей 15:21-28; Лука 18:1-8). Ние трябва да бъдем решени като Елисей да преодолеем
разсейването на несериозните приятели и Сатана, за да получим нашия „двоен дял“ (4 Царе 2:1-15).
Ние трябва да бъдем решени като Давид и като нашия Господ Исус да преодолеем насмешките на
невярващите членове на семейството, за да се изпълни Божията цел за живота ни (1 Царе 17:28-29;
Йоан 1:46; 7:2-10; Евреи 12:3).

ТРИУМФ ЧРЕЗ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ТРУДОЛЮБИЕ
(Изход 16:15-16; Псалми 104:28; Римляни 12:11; 1 Коринтяни 15:10, 2 Коринтяни 11:23; Колосяни
1:29; Йоан 9:4; 4:8,31-38; Марк 3:20-21)
Успехът и величието не идват на златен поднос. Трябва да излезем и да работим за тях. Бог
може да ни изпрати манна, но ние трябва да излезем и да положим усилия, за да я съберем (Изход
16:15-16; Псалм 104:28). Бог осигурява храна за птиците, но той не я слага в гърлата им - те трябва да
излязат да търсят храна. Мързелът е изчезнала дума в речника на победителите. Леността никога не
е била близък другар на завоевателите. Тези, които са се издигнали до върха, са постигнали това с
упорит труд.
Апостол Павел постигна повече от много от своите съвременници, защото се трудеше повече от
всички тях (1 Коринтяни 15:10, 2 Коринтяни 11:23; Колосяни 1:29). Христос постигна много, защото
той се трудеше много и понякога дори нямаше време да се нахрани (Йоан 9:4; 4:8,31-38; Марк 3:2021).
Старанието ще ускори нашето пътуване към върха. Това ще създаде възможности за нас, ще ни
приведе пред големците, ще отвори пред нас съкровищата на живота и ще ни обогати отвъд найсмелите ни мечти (Притчи 22:29; 10:4; 13:4,11; Римляни 12:11; Деяния 20:34-35).

