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1. УВОД- 

Миналата сряда говорихме за Халев, 
когото срещнахме след 40 отново в 14 гл. на 
Книгата ИН. Неговата Отдаденост на Бога в 
когото вярваше, Увереност в Божиите 
обещания и Смелост срещу Божиите 
врагове. 

Четиринадесета глава на ИН завършва с 
думите „И земята утихна от война”. 
Настъпва мир и Израил започва да изгражда 
живота си. Да работят и изкарват прехраната 
си и да уреждат живота си. 

До тук добре. Докато воюваха те нямаха 
време да мислят за дребни и незначителни 
неща, но установили се вече в градовете и в 
новите си жилища, те започваха да 
изграждат взаимоотношения със 
съгражданите си и с роднините си. Тези 
взаимоотношения не винаги бяха добри и 
приятелски и естествено тогава възникват 
конфликти. Проблем обаче можеше да 
възникне и при обикновенни 
взаимоотношения. Затова една от 
заповедите на Мойсей , която Исус Навин 
трябваше да изпълни беше, след 
превземането на земята, да установи шест 
града, които щяха да се нарекат 
„Прибежищни градове”. Те рисуват 
картината на избавлението след извършен 
грях. Но нека ги разгледаме по-обстойно. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 



 3 

I- Целта на градовете- 1-3ст. 

Ясно става от стиховете, че тези градове 
имаха за цел да защитават онзи (евреин или 
чужденец, който е предизвикал смъртта на 
някой, който по невнимание е отнел живот. 
Може да сте забелязали, че когато Бог 
установяваше държавността в Израил, Той 
изгради теократично общесто, в което нямаше 
полиция,прокуратура и съдий, които да бдят над 
правосъдието и да отрежат кой е прав и кой 
виновен. В самия закон имаше такъв момент: 

Изх.21:24-25„Зъб за зъб и око за око”  
Но схемата на наказване, беше повече 

схема на отмъщение, вместо на справедливо 
наказание. Затова Бог беше определил тези 
градове в които случайния убиец да може да 
избяга и там да е в безопасност от 
отмъстителите за жертвата. 

Също както и всеки от нас. Никой не обича 
да го наричат убиец, но всички добре знаем, че 
много често ние- да ние, вярващите, 
християните ставаме убиици, и престъпници 
като с устата си нараняваме някого или като в 
ума си пожелаваме или с мислите си грешим. В 
този свят има един който не прощава грехове. 
Има един който с удоволствие осъжда на смърт 
всеки (дори най-малкия грешник). Дявол е 
неговото име. Той не би проявил милост или не 
би простил и на най-беззащитния човек, ако е 
сгрешил. Не би простил, независимо от зрялост, 
интелект, години, или каквото и да било друго, 
което би имало „смекчаващи вината 
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обстоятелства”. Но дявола няма милост, няма 
жал, няма прошка. Затова ние, понеже сме 
грешници по рождение, а и грешим постоянно, 
ние имаме нужда от някаква защита, за да не 
умираме веднага щом извършим малък или 
голям грях. Ето защо бяха нужни онзи градове –
за да демонстрират Божията грижа към онзи 
който извърши грях без това да му е целта. 

Павел добре илюстрира това, но в 
светлината на Новия Завет и Исус Христос: 

Рим. 6:23  Защото заплатата на греха е смърт; а 
Божията дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.  

 

II-  Какво осигуряваха тези 

градове-ст.1 

Ние виждаме от текста, че тези градове, не 
бяха човешко откритие. Те бяха определени от 
Бога и Той трябваше да напомни на ИН, да ги 
избере и оповести. Те бях Божествен дар, за 
всеки сгрешил нещастник, за да има някаква 
надежда и живот за него. Те бяха проява на 
Божията благодат и милост към онзи който е 
допуснал престъпление, но не обича 
престъпленията. Допуснал е грях, но не иска да 
живее в греха. Затова Бог дара това 
метафорично решение- градове на надеждата и 
спасението.  

Това виждаме и ние днес. Бог отново дава 
надежда и живот, чрез личността и делото на 
Исус Христос. Ако някой не обича греха, ако 
някой не иска да живее в грях, ако някой иска да 
бъде извън обсега на Клеветника, 



 5 

Човекомразеца, Убиеца на човешки души-
Дявола, за такива хора има Място и Име, чрез 
което могат да намерят сигурност, милост, 
надежда, живот- Исус Христос. 

Тази истина е валидна и за вярващия и за 
невярващия. Вярващия може винаги да отиде 
при Христа, за да получи прошка, сила и помощ 
в борбата с греха, а невярващия, може да бъде 
доведен от нас при Христа, за да получи Вечен 
живот и спасение. 

Какво казаха Павел и Сила на уплашения и 
отчаян тъмничен началник на затвора във 
Филипи, когато стана земетръса и оковите на 
затворниците паднаха и той искаше да сложи 
край на живота си: 

Деяния 16: 29  Тогава началникът поиска светила, скочи 
вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; 30  и изведе 
ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя за да се спася? 31  
А те казаха: повярвай в Господа Исуса (Христа), и ще 
се спасиш, ти и домът ти.  

 

III- Силата на тези градове- ст.4-

6,9 

И.Н. 20:4  И когато оня, които побегне в един от тия 
градове, застане във входа на градската порта и каже 
работата си на всеослушание пред старейшините от оня град, 
те нека го приемат в града при себе си, и нека му дадат място, 
и той да живее между тях. 5  И ако мъздовъздателят за 
кръвта го подгони, та да не предават убиеца в ръката му; 
защото по незнание е убил ближния си, без да го е мразил от 
по-напред. 6  И да живее в оня град догде се представи на съд 
пред обществото, и до смъртта на онзи който е 
първосвещеник в онова време; тогава убиецът да се 
върне и да отиде в града си, и в дома си, в града, от 
който е побягнал.  
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И 
И.Н. 20:9  Тия бяха градовете определени за всичките 

израилтяни, и за чужденците, които живеят между тях, тъй 
щото всеки, който би убил някого без намерение, за бяга там, 
та да не бъде убит от мъздовъздателя за кръвта, догдето 
се представи пред обществото. 

От тези стихове можем да видим, каква е 
била силата на тези градове. Те са имали 
достатъчна възможност, да избавят живота и да 
подсигурят бъдеще за нещастника. 

Точно това намираме и ние в Исус 
Христос за нас. В Него има достатъчно сила. 
Той е достатъчно  авторитетен. Той има 
достатъчна власт, за да преодолее вината и 
осъждението ти, което заслужаваш и да те 
направи свободен. Само Бог може да извърши 
това 

Евр. 7:25  Затова и може съвършено да спасява тия, 
които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да 
ходатайствува за тях.  

 

IV- Месторазположението на тези 

градове-ст. 7-9 

Интересно е месторазположението на тези 
градове. Те бяха от двете страни на Йордан. 
Така за бягащия нямаше да се налага да търси 
мостове или да чака реката да се успокои. Три 
на изток и три на запад. Те бяха достъпни. 
Повечето от тях са били построени на връх на 
планина. Те са били  построени от бял камък и 
са се виждали от далеко. Те са се виждали и 
денем и нощем(ако луната грее). Тези градове 
са били приготвени, така че странник или дори 
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чужденец да дойде, старейшините са знаели 
какво да правят с такива хора. Те са били 
обозначени със знак. На тях е имало надписи на 
Еврейски „МИКЛАД”- което значи 
„ПРИЧЕЖИЩЕ”.  

Не ни ли говори тази картина много ясно за 
Исус? И Той е както един от тези градове- 
достижим, приготвен, осветен, надписан и с 
отворени обятия чака всеки грешник.  

 

V- Картината на тези градове-ст.7-

8 

Накрая бих искал да видим какво ще 
ни кажат имената на тези градове 

1- Кадеш- означава Святост или 
Правда(Осигурява правда за недостойния 
грешник) 

2- Сихем- заслон(Осигуряващ място на 
тишина и спокойствие в бурята на живота)  

3- Кариат-арва(Хеврон)- означава 
Общение(Общение за самотния и 
изоставен от хората нещастник) 

4- Восор-означава Крепост- Стена около 
всеки който се чувства застрашен, 
безпомощен и преследван) 

5- Рамот- означава Височина (издигане на 
всеки паднал)  

6- Голан- означава Радост(Божествена 
радост за отхвърления и наскърбения от 
живота ) 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ще завърша с една история вързана с 
един от тези градове. Историята ни е 
разказана в 2 Царе 3 гл. 

Цар Давид живее в един от тези 
прибежищни градове- Хеврон. В нето живее 
и един който е убил без да иска да го 
направи. Името му е Авенир. Авенир е убил 
Асаил, когато Асаил го гонеше за да го убие( 
2 Царе 2:18-23). Можем да кажем, че Авенир е 
убил Асаил при самозащита. Да но братята 
на Асаил – Иоав и Ависей искат да отмъстят 
на Авенир и затова търсят сгоден случай. 
Йоав намира такъв случай и когато Авенир е 
извън портите на Хеврон , той го убива. 
Интересен е плача на Давид за Авенир: 
 2Царе 3:33  И царят плака над Авенира, и каза: - Трябваше 

ли Авенир да умре, както умира безумен? 34  Ръцете ти не 
бяха вързани, Нито нозете ти турнати в окови; Както пада 
човек пред тези, които вършат неправда, Така падна ти. 

Не трябва да позволяваме и на нас да 
ни се случи същото. Не трябва да 
позволяваме това да се случи и на хората 
около нас. Защото ние знаем къде е 
безопасно и къде е спасението. Това което 
трябва да направиш е да влезнеш през 
вратата. Онова което трябва да направим е 
да вкараме и други през вратата. Нека се 
молим и в молитва да искаме души на 
грешници да минат през вратата: 
Йоан 10:9  Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще 

бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.  

 


