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1. УВОД- 

Ние започнахме да говорим преди 
няколко сряди за това как трябва да 
превземаме територия във гр.Варна. С 
молитва и действия да изискваме от Бога и в 
битки с Дявола да превземаме територии. 
Казах ви, че видях Спортна зала като една 
голяма църква към която всяка неделя да се 
стича населението на града за да се храни от 
Словото божие.  

Ние можем с молитва да изискваме 
училища и болници за Божието царство. Ние 
можем и трябва да изискваме в молитва 
фирмите и предприятията в които работим 
да бъдат във полза на Божието царство, а 
колегите си да изискваме да имат страх от 
Бога или дори да станат вярващи. 

Аз ви говорих също, че ние трябва да 
извоюваме бъдеще за децата и внуците си с 
молитва.  

Казах ви още, че живота ни е една 
постоянно опитност със Бога. Една от 
книгите които наскоро се появи в нашата 
книжарница е Приключение с Бога. Ние 
трябва да гледаме на живота си като една 
поредица от събития между нас и Бог. В 
нашето ежедневие, ние трябва да 
наблюдаваме Бог, накъде насочва живота 
ни. Да разпознаваме делата Му всеки ден. Да 
се вслушваме в гласът Му. Да се променяме 
според това което Той иска от нас. Да 
търсим как Той би действал на наше място. 
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Така ще можем всеки ден да преживяваме 
като поредното събитие в което аз 
опознавам своя Бог. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес искам заедно да разгледаме едно 
събитие в историята на Израил, в което те също 
опознаха още повече Своя Бог-Яхве. Събитието 
е пресичането на р.Йордан. 

Една река –ще кажете вие-какво чак 
толкова!? 

Бог докара Евреите до р.Йордан във 
времето на жетвата. В този период реката става 
много пълноводна и е все едно да преминеш от 
„цар Освободетел”-ул. на Окр.Болница до 
бул.Владеслав  през буйна река в която има 
камъни, неравно дъно и силна вода-която 
надминава човешки ръст. Освен това през 
такава река трябва не само ти да минеш, а да 
преведеш  и един народ с децата, старците, 
храната, животните и т.н. Преход от този род, не 
е лесен дори да е къс като разстояние. Не само 
не е лесен, но и е невъзможен.Реката беше 
едно непреодолимо препятствие за Израил 
преди да влезне в Обещаната замя и да 
започне да завоюва това което им 
принадлежеше. 

Преди победите на воюването за завземане 
на територия за Христос, ние трябва да 
преодолеем препятствие или поредица от 
такива. Нека ви напомня, че както за бащите 
преминаването през Червеното море, беше 
едно кръщение –подготовка за събитията които 
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ще следват през идващите 40 години, така и 
Йордан беше едно кръщение-подготовка за 
новото поколение, което влизаше в Ханаан за 
да завладява.   

Затова Исус Навин искаше да знае какъв е 
Божия план за пресичане на реката. А Бог 
имаше план. Той даде заповеди на Ис.Навин с 
които да подготви народа. Аз искам накратко да 
разгледаме тази подготовка.Тя включваше едно 
Послание към народа преди да преминат през 
реката Йордан: 

А)Бог имаше Предизвикателство за Израил 
преди пресекат реката-3-4ст 

Б)Бог имаше Повеля за Израил-5 ст. 
В)Бог очаква Предаване- 9-13ст 
 
Три неща, което те трябваше да видят и да 

съблюдават! Днес ще имаме време само за 
едно : 

 

А) Предизвикателството- ст.3-4 

Когато Бог отправя предизвикателства към 
нас, Той очаква ние да бъдем внимателни, 
защото отклонението от правия път може да ни 
коства скъпо. Кои бяха предизвикателствата за 
Израил? 

- Гледай към Бога- ковчега на 

завета е споменат още няколко пъти в тази 
глава. Какво символизираше той? Божието 
присъствие. За Израил Ковчега 
представляваше Божието присъствие. Все едно 
там беше сам Бог. През целия процес на 
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преминаване през реката, те трябваше да 
гледат към Бога. 

Какво ни казва това предписание от Бог 
тогава, на нас сега? Когато ни предстои 
трудност, битка, криза, проблем, бариера няма 
никъде по-добро място към което да гледаме 
освен към Бога.  

Спомнете си Израил в пустияната, когато 
ги нападнаха отровните змии. Те излизаха от 
пясъка. Никой не можеше с гледане надолу да 
се опази, защото под пясъка, те са невидими и 
непредсказуеми. Бог им каза да гледат към 
медната змия и така бяха в безопасност.  

Гледай към Исус –ни учи Словото – и си 
напълно сигурен в бъдещето. Напълно си 
осигурен.  

Гледай към Исус!- нека това да ни е 
лозунга. Нека това да помним докато сме живи. 
Нека това да научим и децата си и внуците си. 

 

- Следвай Бог-  

Когато Ковчега се вдигнеше, те също 
трябваше да станат и да тръгнат и неотклонно 
да Го следват.  

Не е достатъчно да знаем, накъде Бог 
иска да ни води. Важно е да сме готови да 
станем и да Го последваме. Да станеш и да 
следваш Господа, най-често означава да 
напуснеш зоната на удобството, удоволствието, 
безопасността, комфорта и да навлезнеш в 
опасна, страшна, несигурна зона.  
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Пр. За да илюстрираме това, можем да 
предположим, че Бог ни казва: Аз ще те водя да 
преминеш от Цар Освободител до Владеслав, 
но без да виждаш-със завързани очи.  

Ние не виждаме Бог. Нашите очи не Го 
виждат, но когато Той казва, че ще ни води, 
това е истината и ние нямаме причина да се 
страхуваме.  

Нека никой да не прави това с вързаните 
очи, защото не е правилно и аз го давам само 
като илюстрация. Бог не иска да Го изпитваме 
със експерименти. Той иска да Му се доверим 
когато дойде момента приготвен от Него за 
нас,а не когато ние си измисляме такива 
моменти.  

Но когато Той прати такъв момент, в който 
иска да Го следваш, тогава следвай Го без 
страх и колебания. 

Кога Бог иска да Го следвам- ще попиташ 
ти?-Как да разбера, че ме вика да Го следвам. 

Аз ще ти отговоря: Ще разбереш. 
Пр. През една война, войник решил да 

открадне стадото от заспал овчар. Войника тихо 
повел стадото към мястото където са 
останалите. Тогава обаче овчаря се събудил. 
Той видял и разбрал какво става. Да се 
съпротивлява на войника, не може, защото 
може да си изгуби живота, но той направил 
друго. Овцете изведнъж чули остро изсвирване. 
Те всички веднага спрели. Второ и изсвирване и 
те всички като една се спуснали към мястото от 
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където се чуло изсвирването. Така пастира си 
спасил овцете.    

Ти ще разбереш когато Бог те вика и иска 
да Го следваш.  

 
- Почитай Бог- 
Израил трябваше да гледа и  да следва 

Бога, но имеше и още нещо. Те трябваше да го 
следват на разстояние. Разстоянието беше 
2000 лакътя. Казват че това е около 1 км 
разстояние. 

Нека ви припомня историята на 2 Царе 
6гл. Ковчега на завета се придвижва от къщата 
на Авинадав към Ерусалим. Той е на нова кола. 
Давид играе отпред, а Оз и Ахио са от двете 
страни на колата с Ковчега. На едно място 
колата се разклаща и Оз посяга за да предпази 
Ковчега да не падне и Господ го поразява.  

Близостта до Бога е опасна, но е опасна, 
само когато ние престанем да Го почитаме. 
Почитта към Бога е здравословна и обратно, 
непочитането на Бога е страшно. 

Исая предупреждава: 
Иса_58:13  Ако отдръпнеш ногата си в събота, За да не 
вършиш своята воля в светия Ми ден, И наречеш събота 
наслада, света на Господа, почитаема, И Го почиташ като 
не следваш в нея своите си пътища, И не търсиш 
своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,  

 Почитта към Бога е когато ние търсим с 
какво да Му угодим на Него , не на себе си. 
Пристъпвай със страх и трепет винаги когато 
искаш да служиш на Бога.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Молитвен час е: 
Ако искаме да превзимаме територии за 

Господа, ние трябва да сме готови. Ако 
искаме да преодоляваме препятствия ние 
трябва да знаем какво да правим. И ето днес 
Словото ни дава урок: 

Винаги ГЛЕДАЙ НА БОГ-създай си навик. 
Погледа ти да е всеки ден и нощ да е 
отправен към Бога. И ако не можеш, не 
знаеш, не си свикнал, днес се помоли 
сърдечно: Господи помогни ми винаги да 
гледам на теб! 

 Това означава мислите ти да са 
обвързани с Бога. От сутрин до вечер ти да 
общуваш в мисли с Бога.   

 
Винаги бъди готов да ПОСЛЕДВАШ БОГ. 

Това е нагласа на ума, сърцето и волята. Ако 
Бог иска да Го следваш, да си готов да се 
откажеш от всичко и да Го следваш. Ние не 
знаем какво ни чака, но може да настъпи 
време, в което да трябва да изоставим 
домовете си и работата си, дори близките и 
роднините си които са невярващи, за да 
оцеляваме и да бъдем послушни на Бога. Не 
ме питайте кога и защо? Словото ни 
предупреждава, че трябва да сме готови на 
жертви заради вярата си. Ти готов ли си? 
Искай Бог да ти даде воля подчинена на 
Него.  
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Винаги ПОЧИТАЙ БОГА. Нека във всичко 
което вършиш да го вършиш, така сякаш е 
служба на Бога.  
1Кo 10:31  И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, 

всичко вършете за Божията слава.  

Никога не знаеш с какво ще послужиш за 
добър пример на някого да повярва. Почит 
означава добро отношение /уважение. Бог го 
заслужава.  


