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ДА ПОГЛЕДНЕШ ОТВЪД НАСТОЯЩЕТО
АБВ-то на успеха
Настоящето е изгодна позиция, от която да анализираме миналото и да се учим от него. То е
също така трамплин към бъдещето. Настоящето стои между нашето минало и нашето бъдеще. То ни
предоставя възможност да коригираме курса на нашето пътуване, за да достигнем накрая до
очакваното пристанище. Живеейки в настоящето, ние трябва да забравим миналото и да се стремим
към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса (Филипяни 3:13,14).
Ако не погледнем отвъд настоящето ние можем да затънем в тресавището на днешните си
проблеми или да бъдем отклонени от съблазните на днешното време. Поглеждайки отвъд
настоящето ние ще успеем да видим утрешните възможности, да затвърдим Божествената си съдба,
да се изпълним с надежда и кураж за осъществяване на съдбата ни. Това ще ни даде увереност, за
да не спрем насред предизвикателствата; твърдост, за да останем във верния курс.

ДОБРОТО ВИДЕНИЕ
(Притчи 29:18; 22:3; 27:12; Авакум 2:2-3; Битие 37:1-20; Ефесяни 5:15-17; Йоан 1:46; 1 Царе 16:6-23)
На младите хора обикновено им липсва видение. Те са твърде заети с радостите на настоящето,
че нямат време да погледнат отвъд него, към бъдещето, което е заредено с невероятни
възможности.
Ако си прикован към миналото си, то ти си на пътя към поражението. Ако се занимаваш само с
настоящето си, си по пътеката на посредствеността. Ние се учим от миналото, ние пускаме корени в
днешния ден, но погледът и усилията ни са насочени към едно славно бъдеще. Видението е
картината на това, което се надяваме да направим или което се надяваме да бъдем утре. То днес е
мисловна карта за утрешната реалност. Видението е една от основните съставки на успеха. То е
основен градивен елемент за постигането на успех.
"Дето няма пророческо видение людете загиват" (Притчи 29:18, KJV). Човекът без видение
просто ще се носи по океана на живота. Видението дава чувство за посока и цел. То дава смисъл на
стремежите ни и на целия ни живот.
Установи едно благотворно видение за живота си. Изясни го и го запиши. Нека то те запали
отвътре и да изпълни с живот стъпките ти. Тичай с видение (Авакум 2:2-3). За да имаме славно
бъдеще, ние трябва да си го представим и да работим за него.
Предвидливостта ще ни даде възможност да избегнем скалите по реката на живота, ще ни
подготви да преминем безопасно през опасните завои. Трябва да предвиждаме неприятните
моменти и потенциала в различните хора и места (Йоан 01:46; 1 Царе 16:6-23).

ДЪЛГОТРАЙНИ И ВЕЧНИ
(3 Царе 20:39-40; Йоан 6:12-15; 1:29; 4:1-28,40-44; Марк 4:35-41; Филипяни 3:13-14; Матей 7:24-27)
Видение без трайни, без вечни ценности ще се провали. То задължително ще се сгромоляса
катастрофално. Трайните ценности дават на видението гръбнака и устойчивостта, които са му
необходими, за да процъфти. Те осигуряват твърди принципи, върху които да изградим нашето
бъдеще. Такива са избора на приоритети, поставянето на цели, планирането, посвещението,
управлението на времето и т.н.
По-надолу те са синтезирани в няколко основни точки:
(1) Избери приоритетите в списъка си и направи списък на приоритетите си
Не бъди зает тук и там. Установи приоритетите си (3 Царе 20:39-40). Не позволявай доброто да
бъде враг на по-доброто. Прицели се в най-доброто (Йоан 6:12-15; 1:29; 4:40-44).

(2) Разпредели изобретателно своите ресурси и бъди изобретателен в разпределението
(3) Планирай работата си и работи по плана си
Ако планираш работата си без да работиш по плана си, това само ще изпълни живота ти с
блянове. Ако пък работиш без да планираш, ще изпълниш живота си с безсмислена активност.
(4) Управлявай своето време и управлявай всичко на точното време
Времето е живот. Управлението на твоето време по същество е управление на живота ти. Някои
неща можеш да ги вършиш едновременно, напр. да пътуваш и да спиш (Марк 4:35-41) или да
проповядваш евангелието докато чакаш за храна (Йоан 4:1-28). Бъди искрен и навременен в
управлението на времето си.
(5) Разшири мисленето си и мисли за разширение
Разшири мисленето си, защото това ще ти даде по-голяма възможност да успееш. Обаче, не
всяко разширяване на мисленето е богоугодно и полезно. После мисли за разширяване. Подбирай
внимателно какво четеш и какво излъчваш.
(6) Посвети се на редовно израстване и редовно израствай в своето посвещение

ДОБРОДЕТЕЛИ И ВЯРА
(Матей 6:33; Исус Навиев 1:8; Псалм 1:1-3; 2 Летописи 26:5; 2 Петрово1:5-10; Галатяни 5:22-23;
Лука 1:37-39; Марк 9:23; Евреи 6:12; 11:29-30; Исус Навиев 6:1-20)
Християнският живот е добра почва за израстване на един успешен живот. Поставянето на цели
без да търсим Бог ще доведе до разочарование и празнота в живота ни. Добрият успех е гарантиран
за тези, които търсят първо Божието царство и Неговата правда, тези, които размишляват върху
Божието слово (Матей 6:33; Исус Навиев 1:8; Псалм 1:1-3).
Ние трябва да прибавим добродетели към нашата вяра. Християнският характер, произтичащ от
плода на Духа, осигурява скелета на всяко успешно начинание (2 Петрово 1:5-10; Галатяни 5:22-23).
Чрез вяра, дори видението, което изглежда твърде внушително и почти невъзможно, става
възможно (Лука 1:37-39; Марк 9:23). Ние имаме удоволствието да бъдем последователи на онези,
които чрез вяра и устояване наследяваха обещанията (Евреи 6:12).
Чрез вяра, всички Ерихонски стени между нас и нашето обещано наследство ще паднат (Евреи
11:30; Исус Навиев 6:1-20). Вярата ще ни направи способни да преминем през невъзможното (Евреи
11:29).

ДОБРОДЕТЕЛИ И ВЯРА
(Псалм 126:6; Притчи 13:11; 22:29; 1 Тимотей 6:12; 2 Тимотей 4:7-8; Авакум 2:2-3; Галатяни 6:9)
Както жъненето идва след сеенето, така и успехът следва работливите и победата е плод на
доброто войнстване на вярата (Псалми 126:6; Притчи13:11; 1 Тимотей 6:12; 2 Тимотей 4:7-8).
Дори ако ни изглежда, че изпълнението на видението ни се забавя, трябва с търпение да го
очакваме (Авакум 2:2-3). Ние ще пожънем своевременно, ако не се уморим и не се откажем
(Галатяни 6:9).
Идва време, когато ние ще стоим пред царе, а не пред обикновени хора (Притчи 22:29).

