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1. УВОД- 

Тези сряди говорим за възможността да 
завладяваме територия за Божието Царство- 
можем да се молим и да искаме училища, 
болници, предприятия, квартали , а защо и 
не целия град.  

Тези дни с радост и благодарност към 
Бога, разговарям с вярващи, колко е добре, 
че в нашия град няма тези гнусни 
манифестации на перверзия - прайдовете на 
хомосексуалните.  

Но ние говорим за повече от това. Ние 
искаме Словото и благата вест да имат 
свободен достъп на много места в града ни. 
Не да се занимаваме с това да отбраняваме 
територии от греха и злато, а да 
завладяваме. За вярващите е много важно 
да бъдем завоеватели, а не защитници.  

Затова пета глава на книгата Исус Навин 
ни разказва, как Израил се готви да завоюва 
територията си. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Първия стих започва със информация за 
страха обзел враговете на Израил. И докато 
врагът се страхува, Божия народ се подготвя. В 
какво се състоеше подготовката им: 

А) Подготовката включваше 

Възстановяване на Завета- 2-7ст 

Излезлите като деца от Египет днес бяха 
вече зрели мъже и жени. Но както и ние 
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очакваме нашите деца да приемат Исус като 
личен Спасител, така и онези вече мъже и жени 
на възраст трябваше да подновят завета сис 
Бога.  
Ние трябва да искаме от Бога милост за 
спасението на онези души, които са от дълго 
сред нас, но не правят решителната крачка- да 
поискат без компромиси и увъртания да бъдет 
новородени от Духа. Трябва да настъпи едно 
раздвижване на къпалнята за изцеление. 
Трябва дух на пълно и безвъзвратно разкаяние 
и покаяние от миналото. Трябва този дух на 
„Доволен от това което съм”, да бъде прогонен. 
Старите вярващи вече си отиват, но църквата 
има нужда от нови и истински новородени 
попълнения. 

За нас прозвището „новороден” е същото 
както за Израил беше прозвището „обрязан”.  
Рим. 2:28  Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е 

обрязване онова, което е вънкашно в плътта; 2:29  но 
юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, 
което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не 
е от човеците, а от Бога.  

Трябва да искаме сила и милост от небето 
за духовно обрязване- на сърцата и духа на все 
още необрязаните около нас. 

  

Б) Потвърждаване на доверието в 

Господа-8 ст. 

Стих осми е твърде интересен. 
Може би е добре да ви напомня една 

старозаветна история: 
Битие 34гл. 
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Сихем –сина на Евееца Емор, хареса 
Якововата дъщеря Дина(от Лия). Той искаше 
момичето толкова, че се реши да я изнасили, а 
след това прати при Яков баща си за да я иска 
за жена. Яков беше съгласен, но двамата и 
братя Симеон и Левий имаха план. Те привидно 
се съгласиха с предложението на Евейците да 
бъдат част от тях и да им дават дъщерите си и 
да създават семейства. Но Израил имаше 
отличителен знак- обрязването. Затова те 
поискаха и от Евейците да се обрежат. Има 
един закон при Евреите, че не обрязват мъже 
по време на война. Обрязан мъж е безполезен 
войн за няколко дена. Точно това използваха 
Евреите и когато мъжете на Емор се бяха 
обрязали, Симеон и Левий ги избиха като 
пилета без да видят съпротива.  

Логически погледнато, това което Израил 
направи след като премина Йордан – да обреже 
всичките си мъже, беше голяма тактическа 
грешка. Ако враговете им знаеха за това, 
можеха да ги избият лесно именно в този 
момент. Но Израил извърши едновременно  
дело на послушание на Божията воля и дело на 
доверие в Божията протекция.  

Те с това си дело заявиха: 
-Ние искаме да сме изрядни пред Бога, и 

вярваме, че Бог ще ни осигури защитата, докато 
ние сме беззащитни!  Праведни пред Бога, ние 
винаги сме защитени! 
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 Винаги е по-добре да знаеш че си изряден 
пред Бога, отколкото да знаеш, че си защитен 
от враговете си.  

Нека и ние винаги когато се почустваме 
застрашени от врагове, първия въпрос за нас 
трябва да бъде: Има ли нещо в което да не съм 
праведен пред Бога? И ако отговора ти е: Не, 
чист съм! Можеш тогава спокойно да си легнеш 
и да спиш, защото Бог ще те пази.  

Нека днес нашата молитва да е още и това: 
Боже дръж ме верен!!! 
Песен 163 казва: 
Дръж ме верен, дръж ме Господи, 
Дръж ме верен, дръж ме верен Ти, 
Имам път тук да вървя, аз до край на 

устоя, 
Сила дай, Дръж ме Ти, Господи! 
Верността на вярващия винаги се 

възнаграждава с допълнителна и силна 
протекция от Бога. Вижте няколко от многото 
примери: 

Верния Ной, беше избавен, всички други 
измряха от потопа 

Първородните на Израил, оцеляха, докато 
на Египет измряха. 

Верните на Бога Садрах Месах и Авденаго, 
оцеляха, докато техните палачи изгоряха.  

Верния Данаил оцеля от устата на 
лъвовете, а неговите врагове, бяха разкъсани 
във въздуха.  

Бъди верен и не се бой от нищо. 
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Ще премина бърже през останалите 
действия, а вие можете сами да откриете 
повече мъдрост от Словото  

 

В)Премахване на осъждението им – 

9 

Забележете фразата „Египетски позор” в 
този стих. В четиридесетгодишната история на 
Израил през пустинята, има два случая в които 
Бог искаше да ги избие и предлагаше на 
Мойсей да започне нов Израил от него.  

Единия случай беше когато дванадесетте 
съгледвачи изпратени от Мойсей да прегледат 
Ханаанската земя се върнаха и вместо да 
насърчат народа, те го разубеждаваха и 
плашеха и искаха да се върнат в Египет- Числа 
14:11-14.  Кой беше вторият случай? Открийте 
го! 

Бог премахна от сърцето Си всеки спомен 
за греховете им  извършени в пустинята. Той 
премахна и позора на родителите им от греха 
предизвикал гнева на Бог, дотолкова че да има 
нужда от ходатайството на Мойсей. Така беше 
премахнат Египетския позор.  

Така е с нашите минали грехове. Така е и с 
проклятията идващи от миналите поколения. 
Така и с всеки твой опит да се върнеш към 
земята на робството и греха. Исус премахна 
позора ни и затова ние трябва да гледаме 
напред. Напред е нашата съдба. Няма нищо 
което да ни свързва с времето на греха. Затова 
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е добре и ние да не търсим стари и изтрити 
връзки. Гледай напред!  

Знаете ли, за Бога беше лесно да изведе 
Израил от Египет, но Му беше трудно да изведе 
Египет навън от сърцата на Израйлтяните.  

 
Г) Напомняне на отдаването- 10-12ст. 
И все пак има нещо от Египет, към което 

трябва да се връщаме често в мислите и 
спомените си- това е онзи момент на 
освобождаването. Пасхата трябваше да им 
напомня, как кръвта на Агнето ги предпази от 
Ангела на смъртта. 

Така и ние трябва да си напомняме, 
момента в който кръвта на Сина Му Исуса 
Христа, ни очисти от всеки грях.  

Винаги когато предстои да водиш битки, 
помни тези важни истини: 

-Той ни призова с любов 
-Той ни спаси чрез благодат 
-Той ни прости беззаконията„ 
-Той ни пази от падане 
-Той победи Врага ни-Дявола и Смъртта 
-Той ни овенча с победа 
Помни Победите, не пораженията ! 

Вървейки напред, отвикни да гледаш назад! 
 
Д) Приемане на Авторитета- 13-15ст.   
Последните три стиха разказват една 

странна история. Исус Невин вижда човек с 
изваден меч, който му се представя като 
военачалник на Господното войнство.  
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Колко много и ние имаме нужда да видим 
този „човек”. Когато ние влизаме в духовна 
битка, ние имаме нужда да виждаме 
пърлководеца на Божията армия пратена за да 
води битката за нас.  

Исус каза на агресивния Петър малко преди 
залавянето си  в Гетсиманската градина: 

Не мислиш ли че не мога да се примоля на 
Отца и да прати 12 легиона ангели. Мат 26:53 

Легионите са готови и днес. Бог не ги прати 
за да воюват за Исус, но няма да ги задържи да 
воюват за мен и за теб.  

Никога  не заравяй че Бог е който воюва за 
тебе! Ако това не забравяш, няма да отпадаш и 
да се отчайваш.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Молитвен час е! Каква да е нашата 
молитва? 

Боже приготви ни да сме готови да 
завладяваме територии за Името Ти: 

-Обрязването- Обрежи ни духовно  
-Верността-  Дръж ни верни  
-Свободата- Освободи сърцата ни от 

вината на миналото 
-Паметта- Помогни ни да не забравяме 

какво направи за нас 
-Авторитета- Винаги да Те виждаме пред 

нас 
 


