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1. УВОД- 

Последния път когато говорихме за 
Превземането на земята, видяхме, че 
победния поход на Израил беше спрян до 
Гай. Малък градец, но при него Израил даде 
първите си жертви -36 войни. Макар и късно, 
Ис.Навин разбра, че причината за 
поражението е греха на Ахан, който е взел от 
обреченото за Господа.  

Ахан беше разкрит, греха изповядан и 
грешника трябваше да се раздели не само с 
плячката , а и с живота си.  

Израил беше готов за нови подвизи, но 
преди това Гай трябваше да бъде превзет и 
в следващата глава, ние четем Божията 
военна стратегия. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

 

А)Победата е обещана- ст.1-2 

Ис. Навин отново чува думите на Бог: 
„Не бой се …, предадох ги в ръката ти!” 
Това е най-сигурното нещо във Вселената. 

Бог да ти каже: „Не бой се!” Тогава наистина 
нищо не може да се обърка.  

Бог каза на Израил и Исус, че градът Гай е 
вече предаден в ръцете им. Те само трябва да 
го вземат.  

Виждаме ли? Гай не можеше да бъде 
прескочен. За да продължат към Ханаан, 
Евреите трябваше да превземат града на 
личното си поражение. Трябваше да очистят 
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греха и да превземат града-символ на 
поражение поради непослушание. Те трябваше 
да застанат в изходна позиция и да водят 
битката отново.  

Не може вярващия да върви напред, като 
държи враг в тила си. Греха е за да бъде 
унищожаван, а не изоставян, търпян, 
толериран. Добре е да знаем, че Бог не е 
определил за нас да останем победени. Той ни 
е повел и Той ще ни изведе до край. Ние често 
губим битката. Битката със плътта, битката със 
изкушенията, битката с глупостта, битката със 
гордостта. Добрата вест е че, след като отидем 
и се покаем, ние получаваме прошка/победа и 
можем да продължим смело към победите.  

Ние не сме определени да стоим роби на 
греха и Дявола: 
Рим. 6:14  Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте 

под закон, а под благодат.  

Ние трябва да сме благодарни, защото Бог 
и на нас е обещал победа: 
1Кo 15:57  но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез 

нашия Господ Исус Христос.  

Ние не сме спасени, за да бъдем 
изоставени от Бога, победени и пребити от 
врага. Върви във Божиите пътища и победата 
ти няма да ти бъде отнета.  

 
Във втория стих, Бог им казва да излязат 

срещу града и пояснява, че града трябва да 
бъде сринат както и Ерихон, но с тази разлика, 
че плячката, трябва да остане за Израил . 
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Ако бедния Ахан беше почакал малко, сега 
можеше не една дреха да си вземе, а да 
напълни шатрата си с дрехи. 

Ние често страдаме от греха на 
нетърпението. Искам нещо и го искам сега. 
Готов съм да сгреша, но да получа желаното 
сега. За много неща, Бог има по-късно и 
праведно решение за нас, но ние бързаме и 
често вземаме нещо което не е наше, а след 
това търпим наказание. Ако има нещо, което 
искаш, постави го пред Бога и Той има начини и 
методи да ти го даде. 

Една духовна дарба, и признак на духовна 
зрялост е да се научим да чакаме. Младите са 
принудени да чакат да създадат семейство, за 
да имат желаната от тях сексуална връзка. Тези 
на средна възраст са принудени да чакат преди 
да имат желаната от тях финансова стабилност. 
Възрастните трябва да чакат за да имат 
желаните спокойствие и комфорт. Вярващия 
трябва да е готов да чака Бога.  

Словото ни насърчава да чакаме и то има 
за нас определена личност която да чакаме: 
Пса. 37:34  Чакай Господа и пази Неговия път, И той ще те 

издигне, за да наследиш земята; Когато се изтребят 
нечестивите, ти ще видиш това.  

И 
Пса.130:5  Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му 

уповавам.  

И още: 
Пса._40:1 . За първия певец. Давидов псалом. Чаках с 
търпение Господа; И Той се преклони към мене; и послуша 
вика ми,  
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Когато чакаме Господа, чакането ни се 
възнаграждава. Господ има най-доброто за теб 
и мен. Чакай Господа 
Пса_27:14  Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето 
ти; Да! чакай Господа.  

Пса_37:7  Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се 
раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като 
върши подлости.  

 

А)Победата е обещана 

Б) Победата е преследвана- ст.3-26 

1-Те имаха Божията стратегия за 
победата-3-17ст 

Бог им каза, точно как да се разположат за 
битката срещу града. Те трябваше да направят 
засада.  

Как се прави засада за победа? 
-като се изучава Божието слово, та както 

Исус успяваше на всяко изкушение от Сатана, 
да отговори със Слово Божи, така и ние да сме 
готови чрез Словото да отговаряме на всеки 
опит на Сатана да ни вкара в грях. 

-като се молим 
Лука 18:1  Каза им една притча за как трябва всякога да се 

молят, за да не отслабват…  

 
1Сол 5:17  Непрестанно се молете.  

Молитвата е нашата засада, защото тя 
действа като енергийна напитка. Премахва от 
нас сънливостта и ни държи будни. Да ви 
напомня, че Исус се молеше преди страданията 
и разпятието си. Той насърчаваше и учениците 
да се молят, за да са готови, но те заспиваха. 
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Молиш се и Бог ти вдъхва надежда и енергия за 
бъдещи духовни сражения.   

-като пребъдваме в хваление към Господа- 
ще ви припомня темата от миналата сряда 
2Лет. 20:21  Тогава, като се съветва с людете, нареди някои 

от тях да пеят Господу и да хвалят великолепието на 
Неговата светост като излизат пред войската казвайки: 
Славословете Господа, защото милостта Му е до века. 
20:22  И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ 
постави засади против амонците и моавците, и 
против ония от хълмистата страна Сиир, които 
бяха дошли против Юда; и те бидоха поразени.  

Хвалението към Господа, не е само за нас. 
То има повдигаща сила спрямо нас, а 
поразяваща сила спрямо враговете на душите 
ни.  

-като постоянстваме в общението на 
светиите: 
1Кo 12:27  А вие сте от Христово тяло, и по отделно части от 

Него.  

Ние сме едно тяло. Във война не могат да 
участват отделни части от тялото. Само цялото 
тяло може да воюва. Ако искаме да 
побеждаваме, ние трябва да постоянстваме във 
тялото-църквата. 

 
 
2- Те имаха Божията сила за победата- 

ст.18-23 
Израил воюваше, но Бог даде победата. 

Победа може да се извоюва със наши сили, но 
когато победата е извоювана с Божия сила, 
тогава победата е различна. Когато успеем със 
свои сили да победим греха, ние винаги живеем 
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със страха, че може нещата да се върнат назад. 
Такава победа е временна, частична, 
непостоянна.  Когато е с Божия сила, няма 
връщане, има поход напред. Бог знае как да 
победи врага ни, безвъзвратно. Истинската, 
цялостната, окончателната победа се извоюва 
за нас от Бог.  

3- Те имаха Божията цел за победата-
ст.24-26 

Целта на Бога е описана в 26 стих: Да 
унищожат всички жители на Гай, като обречени 
на изтребление от Бога. Чрез нашите победи, 
Бог върши своята цел. Победата над злото и 
греха се осъществява, чрез множеството Божий 
победи в живота на светийте Му. Помни, че 
Бога на Исус Навин е същия Бог, на когото се 
молиш и от когото очакваме ти и аз днес. Ако 
тогава Израил беше предвождан в победите от 
Исус Навин, днес ние сме предвождани в 
победите от Един друг Исус, Който е по-силен и 
по-можещ от онзи Исус.  

А земята! Земята трябва да бъде превзета, 
очистена и осветена за да е земя на мири 
благоденствие.  

  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Превзел ли си своя Гай. Превзел ли си 
символа на твоето духовно поражение? Кой 
е греха, който те спъва да вървиш 
победоносно? Който и да е, знай, че Бог ти е 
дал предварителна победа в силата на 
Христовата кръв.   


