
 

 

 
 

ЗАВЛАДЕЙ  ТОВА, КОЕТО  Е  ТВОЕ 
 

 

Текст: „Тогава втори път ангел Господен викна на Авраама от небето и рече: В Себе Си се 

заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си 

син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните 

звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на 

неприятелите си; в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, 

защото си послушал гласа Ми“ (Битие 22:15-18; Евреи 6:14)  

Задълбоченото изучаване на Библията разкрива, че от самото начало Божият план за човека е той 

да живее в радост и изобилие. Човекът беше сътворен по Божия образ и подобие след като всичко 

друго вече беше създадено. Бог идваше при вечерния хлад да посети Неговите възлюбени (Битие 

3:8). Дори след падението на човека Бог продължи да посещава човечеството и да излива 

благословенията Си над всички, които следват съветите Му без тайни грехове (Псалми 3:8; 24:3-6; 

Исая 44:1-6).  

В сърцето на което и да е осветено дете на Бога не може да има никакво съмнение дали Божията 

воля за него е да бъде благословен във всеки аспект на живота си. Но има няколко неща, които 

трябва да направим, за да завладеем, това, което е наше и което веднъж вече беше изгубено чрез 

непокорството на Адам, но ни беше възстановено чрез жертвата на Исус на кръста (Римляни 5:19): 

1. Да имаш ясна представа коя е твоята цел:  

Мнозина от нас, когато се молят, пропускат да осъзнаят, че Бог, на Когото принадлежим и на 

Когото служим, се интересува истински от това, как се чувстваме и винаги е готов да уважи нашите 

усърдни и искрени молитви пред Него. В повечето случаи нашите молитви остават неотговорени, 

заради неясната ни представа от какво всъщност имаме нужда. Винаги трябва да си спомняме 

историята на Вартимей (Матей10:46-52, Яков 4:3).  

2. Да вярваш, че ти можеш да завладееш това, което ти принадлежи. 

 Вярването е равносилно на получаване. Защото без непоклатима и стабилна вяра е невъзможно 

да угодим на Бога.  

„А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.“ (Марк 9:23); 

„А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че 

има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.“ (Евреи 11:6) 

3. Завладей притежанието си! 

  За да видим нашите притежания завладени е също важно упорито да търсим Божието лице, 

докато видим Неговите обещания реализирани в живота ни. Защото верен е, Който ни е обещал, 

Който и ще го извърши.  

 

Въпроси: 

1. Как можем ние, като християни, да завладеем, това, което ни принадлежи? 
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