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1. УВОД- 

Миналата сряда, казахме, че 
Християнството не е излет, не е екскурзия, 
не е разходка в парка. Християнството не е 
лесен живот, в който Бог ни поднася всичко 
на табла, защото ни обича. Християнството е 
борба с особен вид враг- духовните сили на 
нечестието.  За да побеждаваме, ние трябва 
да разчитаме на Съюзник. Този Съюзник е 
сам Всемогъщия Бог. Той е готов да се бори 
и побеждава за нас, ако ние сме готови да 
разчитаме на Него.  

Миналата сряда казахме, че за да имаме 
Бог за Съюзник, ние трябва да се поучаваме 
в Неговите правила, които са ни дадени за 
победа в Неговия Закон-Словото. 
Следващото което трябва да правим, е да се 
молим, да искаме откровение, за това кои са 
нашите територии, които да завладяваме в 
духовни битки. Тогава Християнството ни ще 
стане трудно, но и много интересно, защото 
ще виждаме победи, които ще ни радват.  

Откри ли ти Бог през изминалата 
седмица, територия където можеш да 
поведеш битка, за да я имаш. Твоя, или на 
църквата? Наша територия на победата!  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Първите девет стиха в началото на книгата 
Исус Навин, ни представят Божието 
предизвикателство към Исус Навиев. Ние го 
нарекохме : 



 3 

Напомняне от Бога-1-9ст. 

Исус разбира посланието и в следващите 5 
стиха се обръща към цял Израил и след това 
към определена група от Израил. Нека 
разгледаме това обръщение: 

1) Напомняне от Исус Навиев-10-

15ст. 

А) Обръщение към цял Израил- 10-11ст  
След като е получил Божието послание, 

Исус Навиев , без колебание, изпраща чрез 
началниците, заповед до народа. Вижте каква 
заповед им дава Исус: 
Ис. Нав.1:11 Пригответе си храна за път , защото след три 

дена ще минете през тоя Иордан, да за влезете да 
завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да 
притежавате.  

Храна за път!?! 
Не да си наточат мечовете, не да се 

подготвят за тежки битки, а да си вземат храна 
за път.  

Пр. Когато гледаме филми, за различни 
битки, ние виждаме как военачалниците, 
обикновено, застават пред войските и 
произнасят прочувствена реч, как те трябва да 
се бият, така сякаш от това зависи живота на 
жените и децата им. Как трябва да не се жалят, 
защото от това зависи бъдещето. Историята ще 
ги помни. Ние четем за такива вождове и за 
такива битки и си казваме: Колко мъдро!? 
Позволете ми да ви напомня, думите на хан 
Кубрат, когато умира. Събрал той синовете си и 
им дал един сноп стрели, като ги помолил някой 
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от тях да счупи снопа. Те всички опитали, но 
никой не успял. Тогава бащата оставил това 
послание на синовете си: 

 Докато сте заедно и се поддържате ще сте като 

този сноп стрели, никой няма да може да ви победи. 

Разделите ли се, ставате слаби и ще бъдете 

покорени лесно от всеки враг, знайте, че силата се 

крепи на единството!... 

Това което прави Исус Навиев, съвсем не 
може да остане като мъдрост: Идете и си 
пригответе храна за път! 

Нека си припомним нещо: Този народ 
пътува 40 години през пустинята. Те стануваха, 
те пътуваха, те воюваха, но никога не им са 
налагаше да събират храна за път. Храната им 
идваше при тях всяка сутрин-МАННАТА!  

Затова Исус Навин, им поръча, да направят 
това за което, от тук нататък, те трябваше да 
мислят вече. Манната беше за пустинята, а в 
обещаната земя, те трябваше да се грижат за 
храната си. Това беше промяна, за която те 
трябваше да знаят и да са готови.  

Какво ни казва този текст? Коя е духовната 
храна, с която ние днес се храним?  Не е ли 
Словото Божие? Не е ли разтълкуваното Слово, 
което като слушаме храни нашите души?Ние 
много обичаме някой да ни приготви хубава 
храна и ние да седнем и да се храним. Но 
когато дойде време за битки, в които да 
превземаме земята, която Бог ни е дал, тогава 
ние трябва да се научим сами да си приготвяме 
храна. Защо? Защото битките изтощават, а 
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храната е нужна, не само веднъж в седмицата, 
а всеки ден. За да побеждаваме, ние трябва 
всеки ден да се храним от Божието Слово. За 
да става това, ние трябва да се научим сами да 
си приготвяме храна, ВСЕКИ ДЕН. Това е 
сериозна промяна. Някои християни, не могат 
да се радват на победоносен живот, защото не 
са готови да приемат промените, които се 
налагат. Словото ни говори за обновяване: 
Tит_3:5  Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме 
сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, 
новорождението и обновяването на Светия Дух,  

Ние трябва да сме готови за често 
обновяване, чрез силата на Святия Дух.  

Готов ли си за Ханаан-Обещаната земя? 
Ние сме свикнали когато говорим за Обещаната 
земя, да мислим за отвъдното, за след смъртта, 
но Бог има и тук приготвен за нас един Ханаан. 
Това е зоната на нашата победа за Господа. 
Можете ли да си представите, първата църква в 
Ерусалим, която наброява около 5 000 души. 
Ерусалим със сигурност, не е бил по-голям от 
Варна. Днес ако съберем всички евангелски 
църкви във Варна, едва ли ще можем да 
достигнем 3000 души. Това означава, че имаме 
още много територия за завладяване. Варна е с 
население: 364 537  по ЕСГРАОН от 2015г. 

Ако кажем, че обикновено 10% 
принадлежат на Бога, това означава, че 
църквите ни трябва да имат членство от по  
5 000-6 000 души. Нямаме още църква, която да 
е близо до тази цел, но можем да се стегнем и 
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да се молим за нея. За човеците може да е 
невъзможно, но не и за Бога.  
 

Б) Обръщение към спокойните- 12-15ст 
В тези(12-15) стихове откриваме 

обръщението на Исус Навин, към една част от 
Израил- Рувим, Гад и ½ от Манасия. Това бяха 
онези племена които получиха наследството си 
на Изток от р.Йордан. Те се бяха настанили и 
успокоили. Те имаха земята си. Те бяха 
получили чаканото. Възможно е някои от тях да 
са показали нежелание да преминат Йордан, за 
да се бият за земята на останалите или за 
Цялото наследство на Израил.  

Ние можем да открием историята за 
Рувим, Гад и половината от Манасия в Числа 32 
глава. Когато те искат от Мойсей да им даде 
земята на Изток от Йордан, защото беше богата 
на паша за стадата им, той ги закле да се бият с 
братята си за цялата земя: 
Числа 32:20  Тогава Моисей им рече: Ако направите това, ако 

отидете въоръжени на бой пред Господа, 32:21  ако 
всички въоръжени преминете Иордан пред Господа, 
догде изгони Той враговете Си от пред Себе Си, 32:22  и 
земята се завладее пред Господа, а подир това се върнете, 
тогава ще бъдете невинни пред Господа и пред Израиля, 
и ще имате тая земя за притежание пред Господа. 32:23  
Но ако не направите така, ето, ще съгрешите пред 
Господа; и да знаете, че грехът ви ще ви намери.  

На какво да оприличим, тези евреи? Те 
имаха своето. Те се бяха настанили. 

Пр.Едно време ни водеха на лагери от 
училище. Едно от първите грижи на всеки от 
нас, беше да заемем добрите легла в стаите. 
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Впускахме се и първо търсехме, леглото до 
прозореца, самостоятелното легло или по-
новото легло, да не скърца и да не е хлътнало. 
Избрали веднъж леглото, ние хвърляхме 
багажа на него и с това леглото се считаше за 
заето. Веднъж заели легла, ние отивахме да 
търсим удоволствията и забавленията. Никой 
не мислеше за другите. Често като се 
връщахме, намирахме чантите си изхвърлени, а 
някой друг се е настанил на леглата ни.  

Исус Навин напомня на доволните, 
успокоените, собствениците: 

Имате дълг и ако не го изпълните, ще ви 
се счете грях- ще бъдете съдени.  

Виждали ли сме такива Християни? Да! Те 
са спасени, те са доволни от живота, те имат 
всичко, те са благословените. Те идват когато 
си искат, те дават колкото искат, те правят 
каквото им харесва, те живеят добре и 
спокойно. Тяхното служение за Бога или го няма 
или е между другото, когато може и където 
може. Техните грижи и интереси не са свързани 
с църква, Божие Царство, небесни инвестиции. 
Те служат на много други неща, много други 
хора. 

Исус Навин ни показва, че ние трябва 
често да напомняме на такива Християни, че 
битките са ни дълг, докато завземем земята, 
докато всеки получи наследството си. Докато 
всички влязат в Обещаната Земя. Словото ни 
казва: 
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Фил._2:4  Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за 
чуждото.  

Не, не става въпрос всеки да гледа на 
чуждото като на свое, а всеки да се грижи и за 
другия брат и сестра.  
Гал._5:13  Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; 
само не употребявайте свободата си като повод за угаждане 
на плътта, но с любов служете си един на друг.  

 
Опасно е да седим на границата на 

Обещаната Земя. Опасно е да седим на 
прозореца на църква: 
Дела 20:9  И едно момче, на име Ефтих, което седеше на 

прозореца, беше заспало дълбоко, и когато Павел 
беседваше още по-надълго, бидейки обладано от сън, 
падна долу от третия етаж; и дигнаха го мъртво.  

Нека се молим за тези, които са твърде 
спокойни и не искат да се вълнуват и безпокоят 
за духовни битки и борби за завладяване на 
територия. Да се молим за всички, за които 
Християнството е само разнообразие, традиция, 
забавление, духовно успокоение. Нека 
духовните битки да ни станат, като хоби- да ги 
водим с интерес и ентусиазъм. Нека те бъдат 
наша страст. Нека с всяка победа да 
получаваме хъс и глад за следваща победа. 

Пр. Познавам хора на възраст, които са 
обсебени от страст да играят електронни игри. 
Знаете ли какво разпалва тази страст? 
Желанието да победиш и да преминеш към 
следващо ниво- по-трудно, по-интересно, по-
интригуващо, по-загадъчно, по-високо.  
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Дано повече Християни, да живеят със 
тази страст: Следващо ниво на победи. Още 
територии. Нови постижения за Царството. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Молитвен час: 
-Словото се обръща към нас и ни 

призовава да започнем всеки ден да се 
храним от Словото. То е нашата подготовка 
за битките. Да си съберем храна за да имаме 
за пътя и за битките за нашата територия в 
този град. Със Словото всеки ден и да 
търсим в целия град територията, която Бог 
иска да извоюваме във Варна.  

Боже научи ме да намирам и събирам 
духовната храна в Словото Ти.  

-Словото ни приканва да се молим за 
онези от нас, които са твърде спокойни, 
когато става въпрос за просперитета и 
напредването на Божието дело в този град. 
Тяхното спокойствие, може да се обърне в 
грях за тях.  

Боже дай ни духовно безпокойство, 
грижа и бреме за делото Ти! 


