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ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЕПОСТТА 
УРОК 40 - (АВС) 

 
ВЪПРОС 
 
НЕЕМИЯ ПОПРАВИ СТЕНИТЕ НА ЕРУСАЛИМ – ТОЙ ИЗГРАДИ КРЕПОСТТА. 
ИЗПОЛЗВАЙКИ ПОРТИТЕ КАТО КАРТИНА, ОБЯСНЕТЕ КАК ПРИНЦИПИТЕ 
ИЛЮСТРИРАНИ ЧРЕЗ ПОРТИТЕ МОГАТ ДА РАЗВИЯТ ПОЗИТИВНИ КРЕПОСТИ В 
ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ. 
 

 ОВЧАТА ПОРТА 
Неемия 3:1 
Тогава първосвещеникът Елиасив стана с братята си, свещениците и построиха Овчата порта; те 
я осветиха и поставиха вратите й. Те я построиха чак до кулата Мея, и я осветиха до кулата 
Ананеил. (NKJ) 

 РИБНАТА ПОРТА 
Неемия 3:3 
Също така синовете на Сенаа построиха Рибната порта; те положиха гредите й и окачиха 
вратите й с резетата и лостовете й. (NKJ) 

 СТАРАТА ПОРТА 
Неемия 3:6 
Освен това Йодай, синът на Фасей и Месулам, синът на Весодия, поправиха Старата порта; те 
положиха гредите й и окачиха вратите й, с резетата и лостовете й. (NKJ) 

 ПОРТАТА НА ДОЛИНАТА 
Неемия 3:13 
Анун и жителите на Заноя поправиха Портата на долината. Те я построиха, окачиха вратите й с 
резетата и лостовете й, и поправиха хиляда лакътя от стената чак до Портата на бунището. 
(NKJ) 

 ПОРТАТА НА БУНИЩЕТО 
Неемия 3:14 
Мелхия, синът на Рихав, лидер на Вет-Акеремския окръг, поправи Портата на бунището; той я 
построи и окачи вратите й с резетата и лостовете й. (NKJ) 

 ПОРТАТА НА ИЗВОРА 
Неемия 3:15 
Селун, синът на Холозей, лидер на окръга Масфа, поправи Портата на извора; той я построи, покри 
я, окачи вратите й с резетата и лостовете й, и поправи стената на силоамския водоем при 
царската градина, чак до стъпалата, които слизат до Давидовия град. (NKJ) 

 ПОРТАТА НА ВОДАТА 
Неемия 3:26 
Осен това нетинимите, които живееха в Офил възстановиха до мястото пред Портата на водата 
на изток, и на издадената кула. (NKJ) 

 КОНСКАТА ПОРТА 
Неемия 3:28 
Над Конската порта възстановяваха свещениците, всеки срещу собствената си къща. (NKJ) 

 ИЗТОЧНАТА ПОРТА 
Неемия 3:29 
След тях възстановяваше Садок, синът на Емир, пред собствената си къща. След него 
възстановяваше Семая, синът на Сехания, вратарят на Източната порта. (NKJ) 

 ПОРТАТА МИФКАД 
Неемия 3:31 
След него възстановяваше Мелхия, един от златарите, до къщата на нетинимите и на търговците, 
пред портата Мифкад, и до горната стая на ъгъла. (NKJ) 
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ОТГОВОРИ 
 
Израилтяните се върнаха на три групи: 

 Под водителството на Зоровавел и Исус.  
 Под водителството на Ездра, който беше заинтересован от освещаването на Божиите хора. 
 Под водителството на Неемия, който беше заинтересован от защитата на Божиите хора. 

Неемия осъзна, че състоянието на Ерусалим беше такова паради непокорство. 
Той плака и пости.  
С подкрепата на Артаксеркс, Неемия се върна в Ерусалим. Той прегледа съборената стена през нощта 
и събра хората на следващия ден. 
От това се роди поръчението: „да станем и да градим“ (Неемия 2:18). 
Разрушените стени бяха причинили смесване и оскверняване на Божиите хора – отслабвайки техните 
сили срещу врага. 
Неемия построи портите, за да защити Божиите хора. 
Беше упражнена лична отговорност  в изграждането на портите и укрепването на позицията на 
Ерусалим. 
Портите символизират места за достъп в живота на вярващите, които трябва да бъдат укрепени и 
пазени, за да предотвратяват демонично нашествие. 
 
Еклесиаст 10:8 
Който копае яма ще падне в нея, и който пробива стена ще бъде ухапан от змия. (NKJ) 
Когато портата е разрушена, а стената е прекъсната, това позволява на змията да влезе. 
 
1 Йоан 5:18 
Знаем, че който е роден от Бог не съгрешава; но този, който е роден от Бога пази себе си , и 
нечестивият не го докосва. (NKJ) 
Вярващия пази себе си като поддържа целостта портите. 
 
Псалм 87:2 
ГОСПОД обича портите на Сион повече от всички жилища на Яков. (NKJ) 
 
1. ОВЧАТА ПОРТА 
Овчата порта е била вход към храма. Там е било мястото, където се е избирало агнето без петно или 
недостатък. 
Йоан 10:7 
Тогава Исус им каза отново: „Истина ви казвам, Аз съм вратата на овцете“. (NKJ) 
 
Тази порта е символ на Исус като ПЪТЯ. 
Йоан 14:6 
Исус му каза: „Аз съм пътя, истината и живота. Никой не идва при Татко освен чрез Мен“. (NKJ) 
Той е пътя към храма – Църквата на Бог. 
 
Изграждането на овчата порта е да се разбере основната роля на Исус в спасението ви. 
Деяния 4:10-12 

10 нека да ви бъде известно на всички, и на целия народ на Израел, че чрез името на Исус Христос 
от Назарет, когото разпънахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез Него този човек стои 
тука пред вас здрав. 11 Това е ‘камъка, който беше отхвърлен от вас зидарите, който стана 
главния краеъгълен камък’. 12 Нито има спасение в някой друг, защото няма друго име дадено под 
небето сред хората, чрез което трябва да се спасим. (NKJ 
1 Тимотей 2:5 
Защото има един Бог и един Посредник между Бог и хората, Човека Христос Исус (NKJ) 
 
Това беше първата спомената порта – посочваща превъзходството и господството на Исус Христос в 
живота на вярващия.   
Филипяни 2:10-11 

10 така че, в името на Исус всяко коляно да се преклони, от небесните, от земните и тези, които 
са под земята, 11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за славата на Бог Отец. (NKJ) 
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Там, където тази порта е разрушена, вярващия става лесна плячка за култове. 
Нека да прегледаме: 

 БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ИСУС ХРИСТОС – ГОСПОД ЛИ Е ТОЙ НА ЖИВОТА ВИ? 
 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО (НОВОРОЖДЕНИЕТО) – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК СЕ СЛУЧВА? 
 КАК ЗНАЕТЕ, ЧЕ СТЕ СПАСЕНИ (ВЪЗСТАНОВЕНИ)? 

 
2. РИБНАТА ПОРТА 
Тук рибарите от Тир са продавали своята риба на израилтяните.  
 
Матей 4:19 
Тогава Той им каза: „Следвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на хора“. (NKJ) 
Някой е казал „ако не ловиш, тогава не следваш“. 
 

 Това е целта на избирането ни. 
Йоан 15:16 
„Вие не избрахте Мен, но Аз ви избрах и ви определих да излезете и да давате плод, и плодът ви да 
може да остане, така че каквото и да поискате от Отец в Мое име да ви го даде“. (NKJ) 
 

 Това е част от поръчението. 
Матей 28:18-20 
18 И Исус дойде и им говори, казвайки: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 „Затова 
вървете и правете ученици от всичките народи, кръщавайки ги в името на Татко, на Сина и на 
Святия Дух, 20 „учейки ги да пазят всичко, което ви заповядах; и ето, Аз съм с вас винаги, чак до 
края на века“. Амин. (NKJ) 
 

 Това е, което сме упълномощени да правим. 
Деяния 1:8 
„Но ще приемете сила, когато Святия Дух дойде върху вас; и ще бъдете свидетели за Мен в 
Ерусалим, в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“. (NKJ) 
ДА БЪДЕМ СВИДЕТЕЛИ НА ИСУС Е ЕДНО ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПОКОРСТВО. 
 
Марк 16:20 
И те излязоха и проповядваха навсякъде, Господ работеше с тях и потвърждаваше словото чрез 
придружаващите го знамения. Амин. (NKJ) 
Когато учениците се подчиниха на поръчението да ловуват, Господ работеше с тях със следващите ги 
знамения. 
Когато вярващият загуби свидетелството си, той загубва и радостта си. 
 
3. СТАРАТА ПОРТА 
Тази порта стои между стария и новия град (Ерусалим). 
Старата порта води към миналото. 
Старият фокус ще затрудни миграцията ви към настоящите цели на Бог. 
 
Филипяни 3:13-14  
13 Братя, аз не считам, че съм схванал; но едно нещо правя, забравям нещата, които са отзад и се 
простирам напред към нещата, които са напред, 14 преследвам целта за наградата на горното 
призвание на Бог в Христос Исус. (NKJ) 
 
Ние живеем чрез словото на настоящата истина, а не чрез предишното слово. 
Матей 4:4 
А Той отговори и каза: „Писано е: ‘Човек няма да живее само чрез хляб, но чрез всяко слово, което 
излиза от Божиите уста’. (NKJ) 
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Примери за хора със стар фокус: 
Самуил плака за Саул, десетте съгледвача, които проектираха египетските надзиратели върху 
гигантите в Ханаан, декларацията на Илия, че не е по-добър от бащите си, пророците на Илия, 
търсещи тялото му, докато Елисей се появи с двоен дял от помазанието. 
 
4. ПОРТАТА НА ДОЛИНАТА 
Долината е символ на изпитания и скърби. 
Псалм 23:4 
Да, дори и да ходя през долината на сянката на смъртта, няма да се уплаша от зло; защото Ти Си с 
мен; Твоята тояга и Твоя жезъл, те ме утешават. (NKJ) 
 
Това е също е символ на безнадеждност – спомнете си долината на Езекиил със сухите кости. 
Долината е част от нашата защита да ни направи победители – това е обучаващо поле за царуване. 
Преживяванията в долината са наредени, за да можем да срещнем ЛИЛИЯТА В ДОЛИНАТА. 
Възстановената порта на долината, означава, че имате ключа за долината – когато влезете, знаете как 
да излезете. 
 
1 Царе 30:6 
А Давид беше много отчаян, защото хората говореха да го убият с камъни, понеже душата на 
всички хора беше опечалена, всеки човек за синовете си и за дъщерите си. но Давид се укрепи в 
ГОСПОДА своя Бог. (NKJ) 
 
ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ ПИСАНИЯ: 
Псалм 37:23 
Стъпките на добрия човек са наредени от ГОСПОДА, и Той се наслаждава в неговия път. (NKJ) 
Филипяни 1:29 
Защото на вас е дадено заради Христос, не само да вярвате в Него, но също и да страдате заради 
Него, (NKJ) 
2 Тимотей 3:12  
Да, и всеки, който желае да живее благочестиво в Христос Исус ще търпи преследване. (NKJ) 
1 Петрово 1:7 
така че истинността на вашата вяра, която е много по-скъпоценна от златото, което погива, 
въпреки че е изпитано чрез огън, да се намери за хвала, почит и слава при откриването на Исус 
Христос, (NKJ) 
Яков 1:2-3 
2 Братя, считайте го за голяма радост, когато падате в различни изпитания, 3 като знаете, че 
изпитването на вашата вяра произвежда търпение. (NKJ) 
 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ОТКЛИКА НА ВЯРВАЩИЯ КЪМ ИЗПИТАНИЯТА И ЦЕЛТА НА 
ИЗПИТАНИЯТА И СКЪРБИТЕ. 
 
5. ПОРТАТА НА БУНИЩЕТО (ПОРТАТА НА ЖИВОТИНСКАТА ТОР) 
Тази порта води към долината на Хинон. 
Боклука бил събиран и изнасян през тази порта в долината, където бил изгарян ежедневно. Тази 
порта е символ на плътта. 
 
Галатяни 5:19-21  
19 А делата на плътта са явни, които са: прелюбодейство, разврат, нечистота, похотливост, 20 
идолопоклонство, магьосничество, омраза, препиране, ревност, изблици на гняв, себични амбиции, 
раздори, ереси, 21 завист, убийства, пиянство, пирувания, и др. подобни; за които ви казах преди, 
както ви казах и в миналото, че онези, които практикуват такива неща няма да наследят Божието 
царство. (NKJ) 
 
Притчи 25:28 
Който не управлява собствения си дух е като съборен град, без стени. (NKJ) 
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ПАВЕЛ ИЗГАРЯШЕ ПЛЪТТА ЕЖЕДНЕВНО. 
1 Коринтяни 15:31 
Аз потвърждавам, чрез хвалбата заради вас, която имам в Христос Исус нашия Господ, че умирам 
всеки ден. (NKJ) 
 
Възстановяването на портата на бунището означава победа над плътта. 
Плътта изисква „нека да се върши моята воля“. 
А Исус казва: 
Матей 26:42 
Отново, втори път, Той се отдалечи и се молеше, казвайки: „О Татко Мой, ако тази чаша може да 
Ме отмине, без да я пия, но да бъде Твоята воля“. (NKJ) 
 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ БИБЛЕЙСКИТЕ МЕТОДИ ЗА ПОБЕДА НА ПЛЪТТА. 
 
6. ПОРТАТА НА ИЗВОРА 
Портата на извора води към двореца на царя. 
Тя е символ на Святия Дух. 
 
Захария 4:6 
И така той отговори и ми каза: „Това е словото на ГОСПОДА към Зоровавел: ‘Не чрез мощ, нито 
чрез сила, а чрез Духът Ми’, казва ГОСПОД на войнствата. (NKJ) 
Вярващия, който е слаб в Светия Дух е уязвим за демонични атаки. 
 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ: 

 БОЖЕСТВЕНОСТТА НА СВЯТИЯ ДУХ. 
 РОЛЯТА НА СВЯТИЯ ДУХ. 
 ТРИТЕ ПОМАЗАНИЯ, КАКТО СА ИЗОБРАЗЕНИ В ЖИВОТА НА ДАВИД. 

 
7. ПОРТАТА НА ВОДАТА 
Тази порта символизира БОЖИЕТО СЛОВО. 
Водата е последователна картина на Божието Слово. 
 

 За да излезете от пустинята вие трябва да минете през водите на Йордан. 
За да минете от скитане в пустинята към обещаната земя вие трябва да минете през Словото. 

 За да излезете от Египет вие трябва да минете през водите на Червеното море. 
За да излезете от тъмнината в Египет в Божиите цели вие трябва да минете през СЛОВОТО. 

 Многократните помятания в град Ерихон се дължаха на замърсената вода. 
4 Царе 2:19 
Тогава мъжете на града казаха на Елисей: „Моля, забележи, че разположението на града е добро, 
както вида господарят ни; но водата е лоша, и земята е безплодна“. (NKJ) 
Крайния резултат от замърсената вода е безплодие. 

 Триумфа над моавците се дължеше на потъмняване на водата. 
4 Царе 3:22-24  
22 Тогава те станаха рано сутринта, и слънцето грееше над водата; и моавците видяха водата от 
другата страна червена като кръв. 23 И казаха: „Това е кръв; царете със сигурност са кръстосали 
мечове и са се избили един друг; затова сега, на плячката Моаве!“ 24 И така, когато дойдоха в 
лагера на Израел, израилтяните се изправиха и нападнаха моавците, така че, те побягнаха пред 
тях; и те влязоха в земята им, убивайки моавците. (NKJ) 
СЛОВОТО ще ви помогне да поразите враговете си. 
 
Осия 4:6 
Хората Ми са унищожени поради липса на знание. Понеже ти отхвърли знанието, Аз също ще  те 
отхвърля от това да Ми бъдеш свещеник; понеже ти забрави закона на своя Бог, Аз също ще 
забравя децата ти. (NKJ) 
ПРЕГЛЕДАЙТЕ ЦЕЛТА НА БОЖИЕТО СЛОВО. 
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8. КОНСКАТА ПОРТА 
Конят е символ на сила и на воюване. Той изобразява войнствен манталитет. 
Ефесяни 6:10-18 
10 Накрая, братя мои, бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ. 11 Олечете цялото 
въоръжение на Бог, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 12 Защото ние не се 
борим срещу плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу управниците на тъмнината 
на този век, срещу духовните сили на тъмнината в небесните места. 13 Затова вземете цялото 
Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден, и като сте направили всичко, да 
стоите. 14 Затова стойте, като сте препасали кръста си с истината, като сте сложили 
нагръдника на правдата, 15 и като сте обули краката си с подготовка за евангелието на мира; 16 а 
над всичко, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на 
нечестивият. 17 И вземете шлема на спасението, и меча на Духа, който е Божието слово; 18 
молейки се винаги с всякаква молитва и молба в Духа, бивайки бдителни в това и с всякакво 
постоянство и молба за всичките светии – (NKJ) 
ВЪЗСТАНОВЕНАТА КОНСКА ПОРТА Е КАРТИНА НА ВЯРВАЩИЯ, КОИТО Е ДОБРЕ – 
ВЪОРЪЖЕН. 
 
9. ИЗТОЧНАТА ПОРТА 
Езекиил 43:1-4  
1 След това той ме заведе при портата, портата, която гледаше на изток. 2 И ето, славата на 
израилевия Бог дойде от източния път. Гласът Му беше като звука на много води; и земята 
светеше със славата Му. 3 Това беше като изгледа на видението, което видях 00 като видението, 
което видях, когато разруша града. Виденията бяха като видението, което видях при реката 
Ховар; и аз паднах на лицето си. 4 И славата на ГОСПОДА дойде в храма по пътя на портата, 
която гледаше на изток. (NKJ) 
 
Източната порта е символ на второто пришествие на Господа. 
Това е блажената надежда на всеки вярващ. 
Тит 2:13 
очаквайки блажената надежда и славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, 
(NKJ) 
 
Надеждата за Неговото идване има очистващ ефект за вярващия. 
1 Йоан 3:3 
И всеки, който има тази надежда в Него очиства себе си, както Той е чист. (NKJ) 
 
2 Тимотей 4:8 
Накрая, има запазена за мен корона на правдата, която Господ, праведният Съдия, ще ми даде в оня 
Ден, и не само на мен, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. (NKJ) 
 
Римляни 5:2 
чрез когото ние също имаме достъп чрез вяра в тази благодат, в която стоим, и се радваме в 
надеждата а Божията слава. (NKJ) 
 
Римляни 15:13 
И нека Бог на всяка надежда да ви изпълни с всяка радост и мир във вярването, за да можете да 
изобилствате в надеждата чрез силата на Святия Дух. (NKJ) 
 
1 Солунци 4:13-14 
13 Но не искам да бъдете невежи, братя, относно онези, които за заспали, за да не скърбите както 
другите, които нямат надежда. 14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна отново, то 
тогава Бог ще приведе с Него онези, които са заспали в Исус. (NKJ) 
 
1 Тимотей 1:1 
Павел, апостол на Исус Христос, чрез заповедта на Бог нашия Спасител и Господ Исус Христос, 
нашата надежда, (NKJ) 
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10. ПОРТАТА МИФКАД  
Мифкад означава разпределение. 
Това било мястото на съд. 
Това място е символ на съдийския престол на Христос за отплата. 
2 Коринтяни 5:10-11 
10 Защото всички ние трябва да се явим пред съдийския престол на Христос, така че всеки да 
получи нещата вършени в тялото, според това, което е правил, дали ще е добро или лошо. 11 
Познавайки, тогава, страха от Господа, ние убеждаваме хората; но ние сме добре познати на Бог, 
и също се надявам, че сме познати и на вашите съвести. (NKJ) 
 
1 Петрово 4:17 
Защто е дошло времето да започне съда от Божия дом; и ако започва първо с нас, какъв ще бъда 
краят на онези, които не се покоряват на Евангелието на Бог? (NKJ) 
 
Понеже ще бъдем съдени, ние сме подтикнати да изкупваме времето. 
Ефесяни 5:15-16 
15 Гледайте тогава да се обхождате, не като глупави, а като мъдри, 16 изкупвеайки времето, 
(благовремието) защото дните са зли. (NKJ) 
 
ОГЪНЯТ ЩЕ ИЗПИТА РАБОТАТА НА ВСЕКИ 
1 Коринтяни 3:12-15 
12  А ако някой гради на тази основа със злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено, слама, 13 
работата на всеки ще стане ясна; защото Денят ще е изяви, понеже ще се разкрие чрез огън; и 
огънят ще изпита работата на всеки, каква е била. 14 Ако работата на някого, върху която е 
градил издържи, той ще получи награда. 15 Ако работата на някого изгори, той ще претърпи 
загуба; но самият той ще се спаси, обаче като през огън. (NKJ) 
 
ОНЕЗИ, КОИТО НЕ ЖИВЕЯТ С ОЧАКВАНЕ ЗА СЪДА ЖИВЕЯТ РАЗПУСНАТ, БЕЗГРИЖЕН 
ЖИВОТ, КОЙТО ОТВАРЯ ПОРТАТА ЗА ДЕМОНИЧНО ПОТИСКАНЕ. 
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