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1. УВОДВървим с Исус Навин и се учим от
неговия опит и преживявания с Бога, с
надеждата и ние да можем да направим поне
няколко от неговите крачки. Превземаме
земята, която ни принадлежи. Бог ме е
поставил да живея в град Варна, с цел да
превзема земя за Неговото царство. Това е
привилегия , която обаче изисква и жертви.
Това е поход, в който трябва да се учим,
защото грешките ни спират. Грешките ни
връщат назад. Грешките ни събарят.
Грешките ни разболяват. Грешките дори
може да ни убият. Една от основните
жертви, които християнина прави е
лишаването от личния ни комфорт.
2. ИЗЛОЖЕНИЕИзраил видя как се преминава през
дълбоките води на Йордан. Как се събират
камъните на спомените с Бога.
Израил видя събарянето на двойните стени
на Ерихон.
Сега те гледаха напреди обнадеждени от
лесната победа, тръгнаха към следващия градГай. Но преди Бог да ги пусне напред, Той
трябваше да ги научи важни уроци. Как? Като ги
остави да сгрешат. И те не се забавиха. Вярно,
един сгреши, но те трябваше да знаят, това
което и ние трябва да знаем и да помним.
Следващите стихове ще ги разместя, за да
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разберем добре тази истина. И така, четем 1
Кор.12:27,26,25:
1Кор. 12:27 А вие сте от Христово тяло, и по отделно части от
Него.
1Кор. 12:26 И ако страда една част, всичките части страдат с
нея; или ако се слави една част, всичките части се радват
заедно с нея.
1Кoр. 12:25 за да няма раздор в тялото, но частите му да се
грижат еднакво една за друга.

Ние сме едно. Това че някой страда, трябва
да влияе върху всички ни. Поне на тези които
са от тялото. Ако не си от тялото, нищо чудно,
че не те интересува какво става с брата или
сестрата. Ако обаче си от тялото, тогава, и
твоето и тяхното състояния ще си влияят.
По тази причина и греха на един Ахан,
стана причина да пострадат мнозина.
Вижте какво стана:
А) 2-5ст- Болезнени Грешки:
Бог използва греха на един човек, за да
открие на Израил някои негови слабости.
Кои бяха те?
2-3ст- Самоувереност
ИН 7:2 Между това Исус прати човеците от Ерихон в Гай,
който е близо при Витавен, на източната страна от Ветил;
и говори им, казвайки: Изкачете се та съгледайте земята.
И тъй, човеците се изкачиха та съгледаха Гай. 7:3 И като
се върнаха при Исуса рекоха му: Да не се изкачат
всичките люде, но до две или три хиляди мъже да се
изкачат и да поразят Гай; да не вкарват в труд всичките
люде да отиват там, защото ония са малцина.

Самоувереност и гордост са близки
грехове. Първия лесно води към втория. Израил
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спечелиха лесната победа и забравиха, че
победата не беше тяхна. Те тръгнаха бърже
към следващото си завоевание, като забравиха
от Кого са зависими. Забравиха да се допитат.
Правим ли и ние същите грешки. О, да. Дай
ни малко добро, малко успех, малко богатство,
малко победи и засечи колко време ще ни е
нужно за да забравим Бога. Не се сещате кога и
къде ли? Нека ви помогна:
Молили ли сте се за болни, които след като
са излекувани, забравят и обещания и клетви и
всичко, казано пред Бога, когато са били в
нужда?
Не сте ли виждали как уплашения
безработен, се моли за работа. Иска от Бога и
прави велики обещания за десятък, за служение
и т.н. Получава работа и веднага забравя за
всичко казано и започва да дава, да служи, да
жертва някъде другаде, не на Бога. Нещо
повече, готов е да ограби Бога, за да угоди на
някой друг.
Пр. Един бързал за работа, но попаднал на
трафик. Шефа му бил ядосан и му казал, че ако
закъснее, ще го уволни. Човека вече се виждал
уволнен, затова започнал да се моли в ума си:
Господи, ако ме измъкнеш от този
трафик, обещавам, да давам десетата част
от заплатата си за Теб. В това време, се чува
сирена и покрай него минава линейка и той се
прилепва след нея, а тя го извежда от трафика.
Човека, се усмихва и казва:
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Боже, забрави, тя линейката ми свърши
работа!
Пр. Виждали ли сте младо момиче, което
много иска да създаде семейство. Можете само
да си представите, какви обещания може тя да
даде, само и само Бог да и даде мъж. Бог
наистина и дава мъж, и след сватбата, тя
забравя всичките си молитви от близкото
минало.
Самоувереността, води до къса памет. Ти
искаш от Бога, а когато Той ти даде, бързо
забравяш, че е Той, не си ти.
Урока за нас е важен: Започнал ли си да
вървиш с Бога, не Го изоставяй никога!
Продължавай до край с Него, защото Той не
е за еднократно ползване!
4-5а ст.- Безсилие
ИН 7:4 И така, изкачиха се там от людете около три хиляди
мъже; но побягнаха пред гайските мъже. 7:5 Гайските
мъже поразиха от тях около тридесет и шест мъже, и
прогониха ги от портата до Сиварим, и поразиха ги в
надолнището;…

Забелязахте ли каква грешка допусна
Израил в тези стихове!?
-Обезсилващи действия. Израил имаше в
историята си случаи, когато сам Бог има
казваше да не хвърлят всичките си сили в
битката. Те без да питат сега решиха да
намалят бройката войници, но ако бяха отишли
дори всички, дали щяха да успеят? Не! Защо?
Защото не взеха със себе си … ковчега на
завета- Божието присъствие.
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1Цa 17:47 и да познаят всички тук събрани, че Господ не
избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще
ви предаде в нашата ръка.

Израил нямаше още мъдростта на Давид,
но те трябваше да се научат на важни уроци.
Ние имаме богат наръчник с мъдрост, и
въпреки това често допускаме същите грешки,
които са правили древните- нищо ново под
слънцето!
И днес Бог продължава да води битките
вместо нас. И днес нашия мощен Избавител се
нарича Йехова/Яхве/ Вседържител.
Пр. Често съм чувал израза: Нямам
доверие на никого освен на себе си!
Аз ще кажа, никога не се доверявай, на
своя ум, сила, възможности. Може и да можеш!
Може и да знаеш! Може и да имаш! Може и да
си силен! Винаги предпочети да поставиш Бога:
Пса. 16:8 Винаги турям Господа пред себе си; Понеже
Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.

Тези думи на Давид , на пръв поглед ми
звучат малко езически. Бог не е идол, та да Го
сложиш пред себе си. Но, познавайки Давид,
ние се сещаме за какво иде слово тук.
Молитвата е образа на поставянето на Бог пред
нас. Той къде ще застане, е друг въпрос. Давид
Го поставяше пред себе си, но Го усещаше от
дясно си.
Това сякаш ни помага да разберем, че ние
сме длъжни, да поставим Бог пред себе си, а
Той е свободен да застане там където трябва.
Помни: Когато имаш решителност, да
предприемеш действия! Когато си смел за да
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тръгнеш в някаква посока! Когато решиш да
превземаш територия дори за Бога, винаги
търси Неговото присъствие. Научи се да
разчиташ на Него. Научи се да Го поставяш
пред себе си.
5б ст- Страх
ИН 7:5 Гайските мъже поразиха от тях около тридесет и шест
мъже, и прогониха ги от портата до Сиварим, и поразиха
ги в надолнището; поради което сърцата на людете
се стопиха и станаха като вода.

Третия грях Сега Израил се намираше във
същото положение, в което се намираха
техните врагове, когато те побеждаваха.
ИН 2:9 и рече на мъжете: Зная, че Господ ви даде тая земя и
страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се
стопиха пред вас;
ИН 5:1 А когато всичките аморейски царе, които бяха
оттатък Иордан на запад, и всичките ханаански царе,
които бяха при морето, чуха, че Господ пресуши водата на
Иордан пред израилтяните догде преминаха, сърцата им
се стопиха, и душа не остана в тях поради израилтяните.

До това води греха. Той ти отнема силите.
Той довежда живота ти до загуби на битки и те
вкарва във водовъртежа на страха.
Оставиш ли Бог извън картината на твоя
живот. Тръгнеш ли сам да се оправяш, това са
последиците от самонадеяността.
Помни: Бог не иска ти да търпиш
поражения. Затова усетиш ли, че падаш и
пораженията започват да стават много в
живота ти, веднага тичай при Бога и патай:
Защо Господи? Къде Господи? В какво Господи,
сгреших?
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕОтново е молитвен час. Ние искаме да
тръгнем в победоносен поход за превземане
на души, но това не е детска игра. Това не е
забавление! Това не е тото, в което ако не
спечелиш днес, винаги има утре. Това е
навлизане в обещана от Бога, но все още
вражеска територия, която Сатана, ще брани
с цената на всичко. Ако искаш да водиш
битка, помни, че ще си в безопасност, само
ако поставиш Бог пред себе си и не
откъсваш поглед от Него.
Молитва: Боже освободи ни от всеки
грях, който би ни вкарал в поражение

