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1. УВОД- 

Аз силно се надявам да сме разбрали 
посланието на Книгата Исус Навин. Излизането 
на Израил от Егепет е символ на Спасението на 
човешката душа от робството на греха и 
осъждението. Преминаването на Израил през 
Червеното Море е символ на кръщението на 
вярващия. Пътуването през пустинята е символ 
на Духовното съзряване. Влизането в 
Обещаната земя е символ на Духовните 
подвизи при превземането на територия за 
Божие царство тук на земята.  

И тук в 14 и 15 глави автора ни връща към 
една позабравена личност и това е Халев. Той 
беше един от двамата които не споделяше 
песимизма на дванадесетте пратеници на 
Мойсей в началото на пътуването след 
преминаването на Червеното море. Той и Исус 
Навин вярваха, че враговете им не са по-силни 
от Бог и че макар да са исполини, те ще паднат 
пред тях.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

И ето днес отново срещаме Халев след 
повече от 40 години. Не зная дали сте се 
срещали с някого, когото не сте виждали от 
дълго време. Тези дни често ми се случва да се 
срещна с такива хора. Обикновено ги 
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преценявам колко са се променили. Мисля, че 
това е нормално. 

Точно така се осъществява и тази ни среща с 
Халев. Вместо обаче ние да го оглеждаме, 
колко се е променил, той ни разказва за себе 
си.  
ИН. 14:10  И сега, ето, Господ ме е опазил жив, както каза, 

тия четиридесет и пет години, от времето когато Господ 
говори това на Моисея, когато Израил ходеше по 
пустинята; и сега, ето, днес аз съм на осемдесет и пет 
години.  14:11  Днес аз съм тъй силен, както в деня, когато 
ме прати Моисей; както беше тогава силата ми, така е и 
сега силата ми да воювам и да излизам и да влизам.  

Но не това е толкова важно за нас! Аз искам 
да видим нещо друго: 

 

А)Халев беше отдаден-ст.8, 9, 14 

 Халев беше отдаден на Господа човек. През 
всичкото това време на съзряване в пустинята, 
и след това в битките с враговете в Ханаан, той 
гледаше винаги да бъде близо до Бога. Не да 
върви пред Бога и Бог да го следва, а както и 
трите стиха повтарят – „Той последва напълно 
своя Бог.“ 

Ако си Християнин, ти трябва да си отдаден. 
Не може да си с единия крак в света, а с другия 
в църква. Не може да си наполовина вярващ, а 
другата половина като останалите в света. Не 
може да носиш името, а да не практикуваш 
вярата.  

Пр. Историята разказва, че когато Юлии 
Цезар тръгнал да завладява Великобритания, 
корабите му стоварили войските близо до 
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Довър. Когато войниците слезнали на брега, 
Цезар заповядал корабите с които те били 
преведени през морето, да бъдат до един 
изгорени. Това бил ясен знак за войниците, че 
за тях връщане назад няма. Те или трябва да 
завоюват или ще умрат. Това въздействало 
отрезвяващо на всички и те превзели острова.  

Бог не обича да вижда във вярващите 
колебливост: 
Яков 1:7  Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от 

Господа, 1:8  понеже е колеблив и непостоянен във 
всичките си пътища.  

Колебливостта е нещо, което пречи на и така 
трудния и стръмен път към вечността.  

Един шофьор тегли друг по нанагорнище. 
Когато стигат горе, те спират и теглещия отива 
при тегления и казва: Мислех, че няма да мога 
да те изтегля по това нанагорнище!? 

Другия отговаря: И аз мислех така, затова 
съм натискал спирачките, та да не тръгнем 
надолу! 

Много е важно за нас да не сме колебливи и 
непостоянни. Бог разчита на нас и затова е 
важно да сме убедени в това към което вървим.  

 

Б) Халев имаше увереност- ст 12а ст 

Тази убеденост, ще бъде тествана. Бог 
очаква от нас да сме уверени. От къде обаче 
идва увереността на вярващия? От обещанията 
Божии. Тези обещания може да са в Словото и 
ние можем да имаме увереност в тях. Те може 
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да са ни дадени като откровение, и ние също 
може да сме уверени в тях.  

Халев дойде при Исус Навин и му заяви 
недвусмислено какво иска да му бъде дадено, 
като наследство. От къде идваше тази негова 
увереност? Той го казва: 

ИН 14:9  За това, в същия ден Моисей се закле, казвайки: 
Земята, на която са стъпили нозете ти, непременно ще бъде 
наследство на тебе и на потомците ти за винаги, 

И още: 
ИН 14:12  Сега, прочее, дай ми тая поляна, за която 

Господ говори в оня ден; 

Имаш ли ясно видение, относно онова което 
Бог очаква от теб? На теб Господ говорил ли ти 
е, че ще бъде твое? Имаш ли водителство, че 
има място, което ти трябва да завладееш и да 
бъде твое духовно притежание? 

Може да е твоят дом, който все още не 
еповярвал!? 

Може да са твоите приятели, съседи, колеги, 
врагове!? 

Може да е нещо което да не си видял още, но 
е близо до теб и не си се замислял.  

Може да е нещо което да е надалеко, но 
някак е все в умът ти и не излиза от там?! 

Имаш ли очакване? Кракът ти стъпил ли е 
някъде и ти да си усетил, че това е твое 
призвание, да го завладееш? 

 

В) Халев имаше смелост- ст. 12б 

ИН 14:12  … защото ти чу в оня ден, че имало там енакими и 
големи укрепени градове; та дано бъде Господ с мене, и 
аз ще ги изгоня, според както Господ каза.  
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Въпреки сивите си коси, Халев не се уплаши 
от враговете си.Те не бяха малки. Нека си 
припомним, че когато дванадесетте се върнаха 
от Ханаан за да докладват, те бяха уплашени 
именно от исполините които живеех там. 
Исполина е силен. Исполина е висок. Исполина 
е тежък. Исполина е непоклатим. Той трудно 
пада на земята. 

Халев обаче знаеше на Кого да разчита за 
битката с исполините. 

Трябва да ви кажа, че ние хората сме много 
малки и дребни. Много от проблемите (трябва 
да сме откровенни) са по-големи от нас. 
Враговете ни най-често са по- силни от нас. 
Проблемите ни винаги изглеждат непреодолими 

Какво да правим? От къде идва помощта ни? 
Към хълмовете ли да гледаме?  

Казват че Псалом 121 започва по различно: 
Пс. 121:1  (По слав. 120). Песен на възкачванията. Издигам 

очите си към хълмовете, От гдето(где) иде помощта ми(?). 
2  Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и 
земята.  

И Псалма завършва така: 
Пс. 121:3  Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, 

който те пази, няма да задреме.  4  Ето, няма да задреме 
нито ще заспи. Оня, Който пази Израиля. 5  Господ ти е 
пазач; Господ е твой покров отдясно ти. 6  Слънцето няма 
да те повреди денем, Нито луната нощем. 7  Господ ще те 
пази от всяко зло; Господ ще пази душата ти. 8  Господ ще 
пази излизането ти и влизането ти. От сега и до века.  

Светът постоянно ни заплашва. Отиваме на 
работа –шефа ни плаши. Отиваме на лекар- той 
ни плаши.  

Днес ходих на зъболекар и той ме плаши.  
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Политиците ни плашат. На пътя ни плашат. В 
къщи ни плашат. В училище ни плашат. 
Навсякъде!?!? 

Вярващия може да е един от малкото 
неуплашени хора в света днес. Защо? Защото 
Господ е с нас. 

Халев каза и в думите му се четеше смелост: 
имало там (някакви)енакими и(имало някакви) големи 

укрепени градове; дано(само) бъде Господ с мене, 
(останалото не е проблем)и аз ще ги изгоня, според 
както Господ каза.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

 


