
 

Серия:Превзамане на нашата 

територия-12 

Тема: Изводи от битките 

 

 

Ис.Навин 10:6-14 

 

 

Дата:12/10/2016г. 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

Исус Навин идва до момента в който 
трябва да покаже, че уважава себе си и Бога 
в когато вярва. Петима от ханаанските царе, 
са се събрали и отиват не против Израил, а 
против Гаваонците-нека  си напомним, че те 
са вече съюзници на Израил. Има клетва 
между тях и ето сега Исус Навин е извикан за 
да ги защити. Той можеше да ги остави да 
бъдат погубени от враговете им, но Исус не 
го направи. Той вече имаше чувство за 
ангажираност спрямо тях. Затова тръгна 
срещу големия, обединен и вече общ враг-
петорната коалиция- 
Адониседек(Йерусалим), Оам(Хеврон), 
Пирам( Ярмут), Яфии(Лахи), Девир(Етлон) 

И ето Исус Навин отново е в битка. Битка 
след битка. Но всяка битка е урок. Затова е 
добре да потърсим именно уроците от  
дните на битките. До тук видяхме, как Израил 
води битки за да превзема територията 
където Божия народ да живее и работи. 
Видяхме, как с победите идваха греховете, а 
с греховете идваха и наказанията. С 
наказанията идваше осъзнаването, а с 
осъзнаването идваха победите отново. 
Изследвайки победите и паденията на Божия 
народ, ние можем да си направим някои 
изводи: 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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Добре да разгледаме три основни 
заключения които можем наблюдавайки 
събитията около Исус Навин да направим: 

I.Да помним Победителя-6-15ст. 

Гледайки какво прави Бог за Израил, ние 
можем да направим изводи за Истинския 
Победител в битките. Ето някои от нещата 
които можем да отбележим за Него: 

А) Той дава мир-8 ст. 
Ис.Нав.10:8  И Господ каза на Исуса: Да се не убоиш от тях, … 

Това което Бог казва на Исус Навин е „не 
бой се”. Той му казва: „НЕ БОЙ СЕ, като гледаш 
,че са се събрали няколко, срещу теб!  

Той му казва: „НЕ БОЙ СЕ, като гледаш че 
са многобройни!  

Призива към безстрашие остава към всеки 
от нас които участваме в някаква битка с врага. 
Когато Бог ти казва да не се страхуваш, това 
означава, че Той има сигурни средства за 
победа над враговете ни. Това означава, че ние 
трябва да се въоръжим и с търпение преди да 
видим победите. Това означава, че ние трябва 
да сме готови да попадаме в трудни и 
нерешими по човешки ситуации, от които само 
Бог може да ни извежда. Това означава, че 
трябва да сме готови да виждаме и чудеса да 
стават пред очите ни, понеже Бог е Бог на 
безкрайните възможности.  

Помни, че този който ти казва „да не се 
боиш” , е Царя на Мира, но Той не създава мир 
около нас, а в нас. Затова вярващите може да 
са едни такива уникални индивиди, които могат 
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да подържат вътрешен мир, независимо какво 
става около тях.  
Фил. 4:7  и Божият мир, който никой ум не може да схване, 

ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.  

Или: 
Йоан 14:27  Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви 

давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, 
нито да се бои.  

 И ако Победителя в битките те уверява да 
не се безпокоиш, тогава защо да живеем грижи 
и страхове. Бог не те спасява, за да те сложи в 
състояние на треперене и несигурност. Облегни 
се на Него. Облегни се и му покажи доверие, 
дори когато си на ръба, когато си в 
безизходица, когато си обиколен с врагове, 
когато си … както и да си, където и да си, в 
каквато и ситуация да си- помни, че Той е казал: 
„Не бой се”! 

 
Б) Той дава Обещание-8 ст. 
Ис.Нав.10:8  И Господ каза на Исуса: Да се не убоиш от 

тях, защото ги предадох в ръката ти; никой от тях няма 
да устои пред тебе. 

Хубаво е когато Бог ти каже да не се боиш, 
да ти казва, и какво ще направи.Уви Той не 
винаги го прави. Защо? 

Ако ние сме уверени, че Бог и днес ни 
казва, да не се боим, тогава трябва да нямаме 
съмнения, и за това, че Той отново ни го казва, 
с добра причина. Ни можем да заставаме смело 
срещу страха в нас, защото без да знаем какво 
точно ще извърши Бог, ние можем да сме 
сигурни, че Той ще ни даде победата.  
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Бог каза на Исус Навин и казва и на нас 
днес: Не бой се, защото Аз вече съм ти 
осигурил победата. – Видяхте ли, че преди да 
се е състояла битката, Бог казва на И.Н. –„ 
…защото ги предадох в ръката ти…- минало 
свършено време. Бог с обещането, ни дава в 
ръцете и победата. 

Ти можеш ли да приемеш Обещанието на 
Бога, като нещо, което сякаш вече си получил. 

1Кo 15:57  но благодарение Богу, Който ни дава победа 
чрез нашия Господ Исус Христос. 
Рим. 8:37  Не; във всичко това отиваме повече от победители 

чрез Този, Който ни е възлюбил.  

Помни, имаш го но не си го получил. Бог те 
е обещал, вярвай напълно и не се съмнявай. 

  
В) Той дава Сила-9-14 ст. 
Бог не свършва само с думите. Той и дава 

сила и демонстрира сила. Ние виждаме каква 
сила демонстрира Бог, в този ден. Сила която 
кара много хора, дори вярващи да се съмняват 
в реалността на извършеното от Бога. Бог 
прояви силата си, по два начина: 

а) чрез камъните от небето- това мажем да 
си го обясним с метеоритен дъжд. Чудото е че 
този дъжд е само за враговете на Израил, без 
да наранява войниците на Израил. Невероятно, 
но реално. 

б) чрез задържане на слънцето 
Това е втория начин на изява на Божията 

сила- задържане на слънцето на небосвода в 
продължение на 12 часа. Това чудо кара 
скептиците да потриват доволно ръце, и да 
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твърдят, че са уловили Библията в измама. Аз 
нямам изследвания, по въпроса, но ето няколко 
твърдения: 

1) Първите възражения са за това, че 
слънцето не е спряло, защото то не се 
върти около земата, (това и децата го 
знаят). Но нека си признаем, че дори и 
днес, ние казваме: „слънцето изгрява 
или слънцето залязва”, макар да знаем, 
че слънцето не залязва, а земята се 
върти. 

2) Второ, древните истории на Китайци, 
Вавилонци, Инките, Ацтеките, 
Египтяните и Асирииците говорят за 
наличиет она такъв дълъг ден. 

3) Трето календарните изчисления на 
древните халдейци, които са имали 
слънчев и лунарен календар, изграден 
на база на затъмненията(лунни и 
слънцеви), показват, че при 
изчисленията един ден липсва. 

4) Тогава се сблъскваме със законите на 
гравитация, скорост и ред други, които не 
биха допуснали едно евентуално 
спиране на въртенето на земята. Аз 
вярвам, че един ден астрономията ще 
достигне до откритие, че има възможност 
земята да не спира да се върти, и 
въпреки това слънцето да грее за цели 
24 часа. Истината е че Бог-Твореца на 
небето и земята, има власт и над 
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небесните тела, за да извърши такова 
чудо като описаното в 10 гл.  

II.Да помним Армията 
 
III.Да помним Устойчивостта  
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Какво заключение можем да изведем от 
казаното до тук? 

Вярвай в силите и възможностите на 
Бог. Той те е спасил и Той ще те преведе 
безопасно през битките на живота ти. Бъди 
смел и не се бой. Той е на твоя страна! 


