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1. УВОД- 

Отсъствах от Варна за няколко недели и 
сряди. Днес мога да кажа, че съм доволен. 
Защо ли? Защото отсъствието ми беше 
запълнено изцяло с наши кадри. Благодаря 
на всички, които се ангажираха с 
проповядване и поеха служението от мен, за 
да не бъде амвона празен. Бог да ги 
благослови с целите им домове. Бог да 
благослови и цялата църква. 

 
Днес аз искам да ви върна на темата на 

която ви оставих преди няколко седмици: 
„Превземане на нашата територия”  
Тази тема иска да ни каже, че във Варна, 

ние Християните имаме територия, която е 
определена от Бога за да бъде наша. 
Територия, която не се измерва в квадратни 
метри, а в души определени за избавление 
от робството на Сатана и привеждане в 
Божията слава. За да бъде превзета тази 
територия се изискват усилия, напрежение, 
жертви, битки. Това са духовни действия 
разбира се, но духовните дела изискват 
физически жертви и действия. Не е 
изключено също,  духовната съпротива на 
силите на злото да се изявят във физически 
прояви. Не сте ли забелязали, че има време 
в което, искайки да послужите на Бога, вие 
се сблъсквате с физически проблеми.  

Пр. Когато се молим, ние можем да се 
молим винаги, защото това може да става в 
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умът ни. Но когато сме решили да се молим 
и молитвата ни да е нещо повече от 
разговор с Бога. Когато водим духовна 
битка, и вероятно сме застанали на колене, 
не сте ли забелязали, че обикновено тогава 
ще звънне телефона или някой ще позвъни 
на вратата, или нещо друго ще се случи във 
същото време и това „НЕЩО” ще бъде 
твърде физическо, с цел да прекъсне 
молитвата ни и да ни отклони от битката. 
Това са изпитаните трикове на врага. За 
съжаление те макар и стари, макар и 
познати, те винаги работят. Ние често 
решаваме, че по-добре е да прекъснем 
битката, вместо да пропуснем разговора. 
    

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

В поредната история на завладяването на 
Обещаната земя от войските на Израил, ние 
сме отведени пред първото препятствие. 
Отведени сме пред първата сериозна битка- 
стените на един от най-старите градове в 
историята на човечеството- Ерихон. За него 
историците твърдят, че е бил уникален. Аз не 
съм виждал дори във филмите, такъв град- бил 
е обграден не от една, а от две каменни стени с 
охраняван коридор между тях.  

 

А) Имаше проблем- 1 ст. 

Първата/външната  стена е била широка 
колкото един човешки ръст (1.83м) и висока, 
колкото нашата зала(6.1м). Втората/вътрешната  
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стена е била още по-страховита- двойно по-
широка и висока колкото първия, втория и 
третия етажи на нашата сграда, взети 
заедно(9.14м).  

Такова препятствие за войската на Израил 
беше непреодолимо. НО искам да ви обърна 
вниманието на факта, че преди да атакуват, 
Исус Навин изпрати съгледвачи, които отидоха 
и през деня влязоха в града, а вечерта 
трябваше да бъдат спуснати през стената, от 
една жена, която някои наричат блудница, други 
смята че е била жена, която дава подслон на 
гости или тя е имала стаи за гости. 

Интересното е обаче, че тези съгледвачи, 
не направиха грешката на своите бащи, които 
се върнаха с песимизъм и негативизъм. Които с 
отрицателното си поведение, не помагаха на 
народа, а ги обезкоръжиха. По тази причина 
целия народ трябваше да обикаля 40 години 
през пустинята, така че тези които искаха да се 
върнат назад в Египет, да измрат в пустинята.    

Те когато се върнаха за да дадат отчет, 
техните думи бяха: 
Ис. Нав. 2:24  И рекоха на Исуса: Наистина Господ предаде в 

ръцете ни цялата земя; а при това, всичките местни 
жители се стопиха пред нас.  

 
Ние не трябва да гледаме на света и 

неговите начини да завоюва сърцата и умовете 
на хората, като на непреодолими препятствия. 

Помни: Бог обича да преодолява, 
„непреодолими” прегради и препятствия!  
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Колкото по-плашеща за теб е преградата, 
колкото по-трудна е, колкото по-безкрайна е, 
толкава по-голяма е радостта на Бог, когато ние 
обръщайки се към Него, Му споделим, че с вяра 
ние сме убедени, че Той може да премахне тази 
стена. 

Но защо ние винаги можем да гледаме към 
Бога, като начин за събаряне на всякакви стени 
пред нас? Тук идваме до втората истина: 

 

Б) Имаше Обещание- 2ст.  

Израил вече вярваше а Божийте обещания. 
Понякога на човека му е нужен един живот, за 
да се научи на един важен урок. Бих казал най-
важния урок в живота на всеки вярващ: Да се 
доверяваме на Бога.  

На Бог често му се налага да ни напомня, 
чрез различни изпитания, че ние трябва да Му 
се доверяваме. Доверието е доказателството, 
че наистина сме вярващи. Доверието е печата 
на вярващия.  

Ние днес имаме безброй обещания в 
Словото, на които трябва да се учим да се 
доверяваме: 
2Кo 10:4  Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, 

но пред Бога са силни за събаряне на крепости. 10:5  
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига 
високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки 
разум да се покорява на Христа.  

И още: 
2Кo 4:17  Защото нашата привременна лека скръб 

произвежда все повече и повече една вечна тежина на 
слава за нас,  4:18  които не гледаме на видимите, но на 
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невидимите; защото видимите са временни, а невидимите 
вечни.  

И още: 
Филип. 4:13  За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме 

подкрепява.  

И още: 
Eф 6:11  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да 

устоите срещу хитростите на дявола.  

И още: 
1Кo 15:57  но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез 

нашия Господ Исус Христос.  

И още: 
Heb 13:5  Не се впримчвайте в сребролюбието; 

задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е 
рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те 
забравя";  

Heb 13:6  така щото дръзновено казваме: "Господ ми е 
помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"  

Направи си списък с обещания и в дадени 
моменти на твоя живот, когато си изправен пред 
трудности и беди, пред огради или бойни стени, 
обърни страниците на Божиите обещания и си 
ги припомни. Открий кое Свое обещание, Той 
иска да ти припомни и потвърди. Словото 
Божие е огромен боен арсенал. Ровиш ли се в 
него, ще намериш най-различни оръжия за 
борба с врага. Тези оръжия са специално 
създадени от Бога за тази цел: да носят победа. 
Забелязали ли сте коя част от военната ти 
екипировка е Божието Слово-Логоса?(Меча) 
Можеш ли да ходиш на война без оръжие с 
което да поразяваш врага си? Ако си на фронта 
само за да се защитаваш, без ти да нараниш, 
тогава си вече победен. Врага трябва да се 
страхува от теб. Словото ни учи, че трябва да 
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се противим на Дявола. Само тогава той ще 
бяга от нас.  

Беше време когато можехме да се доверим 
на хора. Дойде време в което все по-малко 
можем да се доверяваме на хора. Днес е 
времето в което да се учим да се доверяваме и 
да разчитаме на Бога. Всеки опит е полезен. 
Всяка история е поучителна. Нека да сме 
заедно в тази борба и нека се подкрепяме и си 
помагаме, за да можем да издържим на атаките 
на Нечестивия. 

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Как се събарят стени? 
Боже, молим Те, научи ни да водим 

духовните си битки успешно. Научи ни да се 
доверяваме на Теб! Амин 


