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1. УВОД- 

Много книги са написани и се предлагат 
за това как Християнския живот да стане по-
лесен. Повечето от нашите молитви са 
насочени, към Бога с тази молба: Господи 
молим те, направи живота ни по-лесен! Не е 
ли така? Молим се за здраве- по-лесно е като 
си здрав, за работа-по-лесно е като имаш 
парички, за победа-по-лесно е като си 
победител и т.н. 

Истината е, че да бъдем Християни, не 
означава да сме на излет в парка. Истината 
е, че когато сме били спасени, ние сме били 
въведени в битка. Битка с враг, който е по-
силен от нас 
Еф. 6:12  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но 

срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили 
на нечестието в небесните места.  

С наши сили ние нямаме шанс да се 
справим с този враг. Затова пък, на наша 
страна е Бог, и силите на врага, не са дори 
близо до силите на Бога в тази битка.  
1Йоан 4:4  Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото 

по-велик е Оня, Който е с вас от онзи, който е в света.  

 Затова ние винаги сме в средата на 
битка. Тежка и непосилна за нас, ако сме 
сами битка. Но в тази можем да я наречем, 
„поредица от битки”, ние можем винаги да 
разчитаме, че сме на страната на 
Победителя.   
Римл. 8:31  И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм 

нас, кой ще бъде против нас?  И  Римл.8:37  Не; във 

всичко това отиваме повече от победители чрез Този, 
Който ни е възлюбил. 



 3 

Искам в продължение на няколко сряди, 
да преминем през книгата на Исус Навин и 
заедно да мислим, по една тема: 

Превземането на нашия Ханаан  
След 40 години лутане в пустинята, 

Израел е на път да навлезне в обещаната им 
десетилетия преди това от Бога земя.   

Книгата Исус Навин, разглежда именно 
битките на Израил, при превземането на 
земята. Ние можем лесно да видим себе си в 
тази книга, защото и нашето житейско 
пътуване е поредица от битки. Ние може да 
сме строителите на Божието царство, тук на 
земята. Ние може да успяваме да победим и 
да видим това Царство, установено в някоя 
сфера на живота, но със сигурност тук не е 
Рай. Затова пък можем със сигурност да 
твърдим, че този живот е една поредица от 
битки, които можем да кажем, че са с 
предопределен край- победа за нас, чрез 
Христос. И във всяка от тези битки и във 
всяка от тези победи, ние правим стъпка 
напред във Божието Царство, тук на земята. 

Тук на земята. Тук във Варна, Бог е 
определил за нас територия. Тази територия 
трябва да се превземе. За тази територия 
трябва да водим битки. Вървейки през града 
си, вървейки през квартала си, ти и аз 
можем да предявяваме претенции, тези 
територии да стават наши. 

Пр. Тези дни открих, че болестите на 
майка ми и баща ми, и моето престояване в 
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болниците, ме разтревожи и уплаши доста. 
Видях нещо ужасно. Лекари, които така 
правят операциите, че да им станеш 
постоянен пациент. Да те абонират към 
кабинетите си. Това ме отврати и уплаши.  
Помните ли, когато първите съгледвачи, 
бяха пратени в Ханаан, как се върнаха- 
уплашени и разколебани. Това хареса ли се 
на Бог? Не!  Така и аз мисля, че ние които 
често изпращаме хора на операции, трябва 
вместо да се плашим, да се вземем в ръце и 
да помислим: Ако Бог праща наши 
съгледвачи, на тези места, дали не очаква от 
нас да обявим тази територия за наша и да 
поведем битка за нея.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

1) Напомнянето от Бога-1-9 

1-А) Вземете си вашето-1-4 
Ис.Нав. 1:1  Подир смъртта на Господния раб Моисея, Господ 

говори на Исуса Навиевия син, Моисеевия слуга, 
казвайки:  1:2  Слугата ми Моисей умря; сега, прочее, 
стани та мини през тоя Иордан, ти и всички тия люде, в 
земята, която Аз давам на тях, на израилтяните. 1:3  Всяко 
място, на което стъпи стъпалото на нозете ви, давам ви го, 
според както казах на Моисея. 1:4  От пустинята и тоя 
Ливан до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на 
хетейците, и до голямото море към захождането на 
слънцето, ще бъдат пределите ви.  

Господ напомня на Исус Навин, онова 
което е било обещано и съответно принадлежи 
на Израил. Тяхно е по обещание. Обещанието е 
дадено още в Битие 12:7 и често е 
потвърждавано от Божия страна. Израил 
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нямаше нужда да се лута в пустинята. Те само 
трябваше да държат с вяра на обещанието, за 
да си вземат своето. Тяхната колебливост и 
техните грехове ги възпираха да завладеят тази 
земя. 

Днес картината не е особено различна. 
Ние стоим уплашени, борещи се със себе си-не 
с врага, обикалящи духовната пустиня. Не 
мисля, че трябва да бъде така. Бог ни е 
обещал, че въпреки битките, ние ще имаме 
място където да живеем победоносно: 
2Кoр. 2:14  Но благодарение Богу, Който винаги ни води в 

победно шествие в Христа, и на всяко място изявява 
чрез нас благоуханието на познанието на Него.  

Ако ние се лутаме победени, това е 
защото не сме повярвали в победата.  

Къде са местата на нашата победа в 
Господа? Кои са местата, за които ние можем и 
трябва да претендираме собственост и победа? 
Къде е Ханаан във Варна? Къде е земята на 
която нашия крак трябва да стъпи? 

 
1-Б) Бъдете уверени- 5-6,9 

Ис.Нав. 1:5  Никой не ще може да устои против тебе през 
всичките дни на живота ти; като бях с Моисея, така ще 
бъда и с тебе; няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя.  
1:6  Бъди силен и смел; защото ти ще разделиш в 
наследство на тия люде земята, за която съм се клел на 
бащите им, че ще им я дам….. 

 1:9  Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш 
и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе 
гдето и да идеш.  

Усещате ли тона на тези изречения? Бог 
заповядва увереност! Увереност в обещанието.  
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Мили братя и сестри, увереността в 
обещанието си е чиста ВЯРА. Това не е нещо, 
което да имаш вече. Това е нещо, което още не 
ти принадлежи, но ти се държиш така, сякаш е 
вече твое. Има такива които ще ти се смеят, че 
така постъпваш! Има такива които ще ти се 
противят, че имаш претенции! Има такива които 
ще се борят за да запазят това което не им 
принадлежи вече, но ти действаш без да се 
влияеш от това какво казват или правят 
другите, защото Бог ти е обещал. Действаш, 
защото имаш: 

-обещание за победа над всеки враг 
-обещание за присъствие на Божията 

Сила 
-обещание за вярност от страна на Бог 
-обещание за пълна победа 
Исус Навин нямаше нужда да се грижи за 

тези неща. Той трябваше да се довери на Бог. 
Победата вече му принадлежеше, ако се 
подчинява и доверява.  

Вижте! Ако Бог обещава и изпълнява, Той 
очаква от нас също да поемем обещания и 
да ги изпълняваме, за да нямаме падания 
по пътя към пълната победа.  
Вижте! Ако Бог обеща и изпълни 
обещанията си към Исус Навин и Израил, 
ние нямаме причина да се съмняваме, че 
Той ще извърши същото и днес. Съмняваш 
ли се: 
-обещание за победа-  
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1Йоан 5:4  Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава 
света; и тая победа, която е победила света е спечелила 
нашата вяра.  5:5  И кой побеждава света, ако не е тоя, 
който вярва, че Исус е Божият Син?  

-обещание за присъствие  
Евр. 13:5  Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте 

се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма 
да те оставя и никак няма да те забравя";  

-обещание за сила 
Maт 28:18  Тогава Исус се приближи към тях и им говори, 

казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и земята.  

-обещание за вярност 
Mat 28:20  като ги учите да пазят всичко що съм ви 
заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до 
свършека на века. 
 
1-В) Към целта със Закона- 7-8 

Ис.Нав. 1:7  Само бъди силен и твърде дързостен, та да 
постъпваш внимателно според целия закон, за 
който слугата Ми Моисей ти даде заповед; не се 
отклонявай от него нито надясно нито наляво, за 
да имаш добър успех където и да идеш.  1:8  Тая книга на 
закона да се не отдалечава от устата ти; но да 
размишляваш върху нея денем и нощем, за да 
постъпваш внимателно, според всичко каквото е 
написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и 
тогава ще имаш добър успех.  

Бог очакваше сериозно отношение на 
Израил към Неговия Закон.Това означаваше: 

-внимателно отношение 
-праволинейно(безкомпромисно) движение 
-закона да бъде в устата, ума и сърцата им 
-отношението им към закона ще им 

осигурява успеха 
Ние не сме под Закон днес, но под 

Благодат, но имаме Словото Божие, което да 
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третираме с респект и да засаждаме дълбоко в 
ума и сърцето си и да декларираме с устата си.  

Засаждането на Словото в сърцата ни, ще 
даде плода на победата и благословенията в 
нашия и живота на поколенията след нас.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Бог не иска да се лутаме в духовна 
пустиня. Той иска да завоюваме територия 
като Негов народ. Той иска от нас да видим 
коя е тази територия, да я набележим и да 
тръгнем към нея.  

Нека тази вечер да се молим Бог да ни 
отвори очите за да видим Обещаната Земя 
за нас във Варна. Може да е мястото където 
работиш ти! Може да е квартала в който 
живееш! Може да е мястото където често 
ходиш! Може да е болницата в която 
работиш или си пациент!  

Пр.Вчера бяхме на Галата за молитва. 
Тъкмо дойдохме и на мястото пристигнаха 
голяма група туристи за да видят града и да 
се снимат. Един от пастирите се пошегува: 
можем да им искаме такса, защото това 
място е такова, поради наша инициатива.   

Боже насочи ни към обещаната 
територия, за да я превземем.  

Не е ли време да излезнем от 
територията на църквата и завладеем града? 
Не е ли време да спрем да лекуваме рани и 
да започнем да събираме венци на победа? 


