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1. УВОД(СЛ 2) Тази неделя искам да продължим
да мислим върху темата: Как да стане така,
че Божието Царство да дойде на Земята!?
Забележете, въпроса не е: Дали може
Божието Царство да дойде на Земята, така
както е и на Небето? Ние трябва да НЕ се
съмняваме в това. Ако се съмняваш в тази
истина, ти обвиняваш Исус в лъжа, защото
именно Той насърчи и учениците си и нас да
се молим с молитвата „Отче наш!”, където
ние искаме от Отец да извърши
разширяването на Рая и върху земята.
В предходните две проповеди, ние
разгледахме неща, които биха
съдействали това да се случи:
–Първо казахме, че Словото Божие
трябва да превзема територия – в нашите
души, действия и домове
-Второ, казахме, че Божийте приоритети,
трябва да станат наши.Кои бяха тези
приоритети?
-приоритет е да живея в любов и мир с
ближния си, а не да се правя на голям
светец и да съм в конфликт с хората
около мен.
- приоритет е потърся греха и вината
първо в себе си, преди да се оглеждам
кого да обвиня
-приоритет е да поставя Бог и Божието
на първо място в живота си, защото
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тогава Бог ще се погрижи за мен и
моето.
-приоритет е да се грижа първо за
душата, защото тялото е временно, а
душата вечна.
ВЯРНО е че в тези проповеди, аз не
претендирам, че съм изчерпателен, но
ако обърнем внимание поне на
споменатите неща светът около нас ще
се промени много.
Помислете, ако в нашия свят изчезне
само един грях, колко много би се
променил света. Представете си, че
изведнъж хората в света спрат да
лъжат. Тогава ще настъпи такова
спокойствие, защото всеки ще знае
истината такава каквато е. Няма да ни
мамят нито в магазина, нито в банката,
нито в данъчното. Ако някой ни лъже,
ние ще знаем, и няма да се
доверяваме.
Представете си, че спрат кражбите.
Никой не пипа чуждото! Няма ли
светът да стане много по-красиво
място за живеене.
Ние нямаме надежда, че това може да стане
на този етап от живота, но Словото Божие ни
учи:
(СЛ 3) Римл. 12:21 Не се оставай да те побеждава злото;
но ти побеждавай злото чрез доброто.
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Днес продължаваме с водещата тема, да
търсим инструментите и лостовете с които
да покажем, че много искаме Бог да свали
Своето Царство тук на земята, така както е и
на небето.
Вярваш ли, че това е възможно?
Ако не вярваш, тогава дано Святия Дух
работи в ума и сърцето ти, та днес да
придобиеш мъдрост и повярваш.
2. ИЗЛОЖЕНИЕТекста днес ни запознава с Авраам и жена
му Сара. Те са в напреднала възраст- Той на
100 г., тя на 90 г. както днес, така и тогава това
е възраст, в която мисля че дори днешната
медицина не е в състояние да направи тези
хора родители. Прочетох, че през 2016 г.
Далджиндер Каур е родила в Индия момченце .
Жената е била на възраст 72 год. Тя е родила
след дълга инвитро процедура.
Битие ни казва, че и Авраам(17:17) и
Сара(18:12)се засмяха на известието, че Сара
ще роди. Битие също уточнява, че известието
не дойде от другаде, а от Бога.
(СЛ 4) И Бог се смее, когато хората кажат, че
нещо е невъзможно. Но на Него, никак не Му е
до смях, когато ВЯРВАЩИТЕ, казват за нещо,
че е НЕВЪЗМОЖНО! Затова Бог ясно
декларира :
Битие 18:14 Има ли нещо невъзможно за Господа?
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Това е реторичен въпрос, който
предполага, че за нас отговора трябва да е
повече от ясен.
Дали обаче е така за нас? Убедени ли сме,
че за Бога няма нищо невъзможно? За много от
нас, на теория това е ясно, но когато дойде
време да се доверим, ние започваме да се
оглеждаме и търсим по-видими основи за да
поставим доверието си.
Нека си напомним някои важни неща и
потвърдим доверието си във Всемогъщия БогЕл Шадай.
А) Може ли Бог да е обещал и да Му
е трудно да изпълни обещанието Си?
Аз съм се убедил от опит, че Бог изпълнява
обещанията Си, ако вярващия знае обещанието
и повярва в него. Словото също ни уверява в
това.
Павел казва :
2Кo 1:20 понеже в Него е Да за всичките Божи обещания,
колкото и много да са; затова и чрез Него е Амин, за
Божията слава чрез нас.

В Исус, ние имаме утвърдителен отговор за
всичките обещания на Бога. Те са ни дадени и е
важно ние да ги знаем, защото чрез
изпълняването на тези обещания в нашия
живот, ние сме живото потвърждение на
Божията вярност.
Когато Бог изпълни свое обещание в моя
живот, аз ставам свидетел на тази Божия
вярност и я изявявам в църквата и в света. Чрез

6

моето свидетелство, други са насърчени да
вярват и очакват и разчитат на тези
обещания.Тези обещания са валидни и работят
за Божиите деца- приелите чрез вяра, Исус за
Господар и чрез покаяние от греховете си
родени от Святия Дух за нов живот.
(СЛ 7) 2Пeт. 1:3 Понеже Неговата божествена сила ни е
подарила всичко що е потребно за живота и за
благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е
призовал чрез Своята слава и сила: 1:4 чрез които се
подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания,
за да станете чрез тях участници на божественото
естество, като сте избягали от произлязлото от
страстите разтление в света;

Чухте ли? На нас които сме избягали от
разкапването което греха предизвиква в онези
които не са се отрекли от него. На нас, са ни
дадени чрез Божията сила и слава, обещания.
Участието ни в тези обещания, ни прави
участници в божественото естество.
Чрез обещанията ние вкусваме от
естеството на Бога. Ако това не е Божие
Царство на земята, какво е тогава?
Ние трябва да се научим да декларираме
на глас Божиите обещания.
Пр. Снощи сънувах неприятен сън свързан
с децата ми. Не можах да заспя след като се
събудих в уплаха. Молих се и исках Божия
закрила върху домът си. След това посред нощ
отворих Библията на 91 Псалом и го прочетох
на глас, като го измених да звучи за мен и
домът ми. Знаете ли какъв мир внесоха тези
Божий слова в душата ми. Слушайте само как
завършва Псалма:
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(СЛ 8) Пса. 91:15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам;
С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го
прославя. 91:16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му
покажа спасението, което върша.

Да бъдем доведени до състояние, в което
умът ти казва: Невъзможно е! В същото време
душата ти те пита: Има ли нещо невъзможно за
Бога? На кое се доверяваш?
Ако умът ти все още надделява, тогава е
добре да си припомняш историите в Библията,
където Бог показва силата си в действие:
-Червеното море
-събарянето на стените на Йерихон
-изхранването на Илия във времето на
сушата от враните
-неплодната Елисавета ражда Йоан
Кръстител също в напреднала възраст
-девицата Мария ражда Исус и Лука отново
припомня Старозаветната истина:
(СЛ 9) Лука 1:37 Защото за Бога няма невъзможно нещо.
Божиите обещания са тренировъчен терен
за нашата вяра. Исус казва:
Мат. 17:20 … Защото истина ви казвам: Ако имате вяра
колкото синапово зърно, ще речете на тая планина:
Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо
няма да ви бъде невъзможно.

Да живееш, без невъзможности! Няма ли
това да е Рая тук на земята?
Започни с откриване и доверие в Божиите
обещания и ще опиташ рая още тук!
Има ли нещо невъзможно за Бога? Ако ние
свикнем да използваме силата и действието на
Божиите обещания, тогава за нас няма да има
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нито невъзможен проблем, нито невъзможна
молитва. Някой е казал:
(СЛ 10) Вярата е когато кажеш на планината
да се отмести, да се изненадаш, ако тя не го
направи!
Компютрите казват, че в Словото има около
30 000 различни обещания.
Защо не откриеш 30 от тях и не ги запишеш
и окачиш на стената в къщи, за да ги помниш?
Домакините, може да ги разпишете като
готварска рецепта. Със сигурност запиши и
постави на видно място, онези обещания, които
вече са се изпълнили в твоя живот. Не ги
забравяй! Не ги пренебрегвай. Говори за тях на
децата и внуците си. Изпълнените обещания са
твоя духовен заряд. Те ще те крепят когато
отново преминаваш през бурните води на
живота.
Някои вярващи, разбират Божиите
обещания погрешно. Те виждат в тях само
възможност за спокоен живот. Някой мъдро е
казал:
(СЛ 11) Бог НЕ е обещал:
Дни без болка,
Смях без тъга,
Слънце без дъжд,
Но Той Е обещал:
Сила за всеки ден,
Избърсване на сълзите,
Светлина в пътя.
Ако Бог ни въвежда в трудности,
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Той ще ни пренесе през тях.
Друг е казал:
(СЛ 12) Божиите Обещания са както звездите
в нощта! Колкото по-тъмна е нощта,
толкова по-ярки са звездите!
(СЛ 13) Б) Може ли Бог да „НЕ МОЖЕ”
да спаси някой
Веднага някой от старите вярващи, ще ми
напомнят, какво казва Словото в:
(СЛ 14) Евр. 6:4 Защото за тия, които веднъж са били
просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали
причастни на Светия Дух 6:5 и са вкусили, колко е добро
Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които
въвеждат бъдещия век, 6:6 а са отпаднали,
невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние,
докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го
опозоряват.

Четох един прекрасен разказ на Дейвид
Уилкерсън в който той разказва историята на
двама млади хора Деймс и Мери.
Те и двамата повярвали. Бог ги избавил от
много и тежки грехове и те изкарали
богословско образование и се захванали със
служение в затворите.
Не след дълго Мери била обезсърчена и
започнала да се връща към старите навици и
грехове. Тя не спряла никъде по пътя назад и
до толкова паднала, че веднъж я намерили
пребита и изнасилена в една улична канавка.
Тогава всички започнали усърдна работа по
нейното възстановяване. Пастири я
насърчавали. Мъжа и я обсипал с много любов
и внимание. Близките и я обгрижвали
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безкрайно. Автора казва: Нищо не беше в
състояние да я върне към Христос, дори страха
от осъждението на Ада. За нея нищо нямаше
сила да я върне. И когато всички вдигнаха ръце
от нея, Бог започна да работи. По-късно тя
свидетествува, че дълбоко в душата и,
безмълвно се появила една мисъл от две думи:
Помощ Исусе!
Тази мисъл се превърнала във вик и сълзи,
и Бог показал, че за пасторите може да е
невъзможно, за вярващите може да е
невъзможно , за близките може да е
невъзможно, за страха от Ада може да е
невъзможно, но за Бога няма нищо
невъзможно. Библията/ Бог не си
противоречи! Мери се въстановила и отново
започнали служението в затворите със мъжа си.
Когато мъжа и починал, тя продължила сама до
края на живота си.
За Бога няма невъзможно обещание, няма
и невъзможно спасение за човек.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕБратко и сестро бъди насърчен днес
като чуваш за пореден път, че твоята Бог е
Бог на всички възможности. И ако има нещо,
което е застанало в ума ти или в душата ти и
ти си повтаряш, това е невъзможно, просто
разбери днес, че Сатана говори. Помни, че
когато говори Сатана, той винаги лъже.
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Може би той ти нашепва: Ти си толкова
грешен, че Исус няма интерес към теб!
Или
Ти си отстъпил от вярата и Бог не може!
Ти си похулил Святия Дух и за теб няма
връщане към спасение.
Чуй думите на Исус:
(СЛ 15) Maт.19:26 А Исус ги погледна и рече им: За
човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е
възможно.

Нека всички кажем без сянка на съмние:
За Бога Всичко е възможно!
Когато тази истина започне да
узрява в нас дотолкова, че винаги
когато Сатана ни атакува, ние имаме
смелостта да му заявим в лицето:
За Бога всичко е възможно!
Тогава ще усетим сладкия аромат
на небето и рая тук на земята! Амин

