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1. УВОД- 

След като видяхме какви изводи можем 
да си направим относно нашия Бог –Който 
води битките и извоюва победите за нас. 

След като можахме да направим изводи 
и за нас вярващите, че трябва да 
контролираме, конфронтираме и 
побеждаваме врага. 

Сега идва време да кажем нещо и за 
УСТОЯВАНЕТО. Миналата сряда нахвърлих 
само откслечни мисли, но днес искам да му 
обърнем повече внимание. 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Въпреки че една голяма част от вярващите 
изповядват увереност във вечната сигурност на 
спасението, това не означава че можем да 
пренебрегнем темата за устояването в 
духовната война. Ние водим битките, даваме 
жертви,  чакаме победите, само че не за да си 
заработим спасение, а за да извоюваме 
награда. Затова трябва да обърнем внимание 
на устояването и заякването в тези битки.  

Те може да са чести, може  да са тежки, 
може да са болезнени, но ние трябва да кажем, 
че те не са постоянни.  

Както Израил достигна време на почивка, 
ние също можем да разчитаме на такова време. 
Но когато имаме време да отдъхнем, да 
съберем сили и да се организираме, ние трябва 
да се насърчаваме в устойчивост.  И затова 
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нека видим три бързи истини свързани с този 
предмет: 

1) Битките са за готовите- ст.10:28 и 35 
Ис.Нав. 10:28  В същия ден Исус превзе Макида и 
порази нея и царя й с острото на ножа; 
И 
Ис.Нав.  10:34  И от Лахис, Исус и целият Израил с него, 
премина в Еглон, разположиха стан срещу него, и 
воюваха против него; 35  и в същия ден го превзеха и 
поразиха го с острото на ножа; в същия ден Исус 
изтреби, като обречени, колкото души имаше в него, 
Битките са ежедневие. Защо защото 

враговете са ежедневие. Всеки ден трябва да 
се събуждаме с готовност за борба. Не че я 
искаме, но сутрин трябва всеки от нас да се 
събужда с мисълта: Днес е възможно да вляза в 
тежка битка, затова трябва преди да направя 
нещо друго, да се подготвя за битката.  

Да си сложа колана на ИСТИНАТА. Да си 
сложа бронираната жилетка на ПРАВДАТА. Да 
си обуя обувките на благовестителската 
готовност. Да си полирам и взема щита на 
ВЯРАТА. Да си приготвя шлема на 
СПАСЕНИЕТО. Да си запаша меча на Словото. 
Да потренирам с МОЛИТВАТА В ДУХА. 

Времето за битките е докато сме живи. 
Това което искаме да направим за Господа, 
трябва да го направим днес и да не отлагаме 
за утре. Ако искаш да дадеш нещо за Господа, 
дай го днес и не чакай утре. Ако искаш да 
кажеш на някого за Господа, кажи му го днес, и 
не отлагай за утре. Може изобщо да няма утре, 
за теб или за някой който е бил близо до теб-
днес.  
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Ако познаваш някой който не е спасен, не 
чакай утре да дойде по-добра възможност. Тя 
може никога да не дойде. Ако пропуснем днес, 
човека може да отиде в ада. Трябва само да му 
кажеш, че е грешник и има нужда от спасение. 
Да му кажеш, че днес е спасителен ден 
2Кo 6:2  (Защото казва: - " В благоприятно време те 

послушах, И в спасителен ден ти помогнах"; ето, сега е 
благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).  

Да му кажеш, че днес Може да извика, 
защото Бог е близо: 
Иса. 55:6  Търсете Господа, докле може да се намери. 

Призовавайте Го докато е близо;  

Бог удължи деня за Исус Навин, и всеки ден 
в живота на хората е едно такова удължаване 
на Благоприятния ден за спасение, но никой не 
може да каже, колко време ще продължи това 
удължение, затова ние трябва да водим битките 
със злото и за душите на погиващите с чувство 
на неотложност.  

Нека да се молим това чувство, да 
размърда цялата църква, та всички да бъдем 
обезпокоени от факта на погиващите. Когато 
погиват хората в света, може и ние да изпуснем 
някой от близките си хора да погине, а това е 
тежко.  

Ние трябва да работим усърдно за да 
намалим популацията на ада. Спасението на 
души е битка и ние трябва да сме готови да я 
водим и да я водим ежедневно. 

 
2) Битките са за упоритите -11:8 

Ис.Нав. 11:18  Дълго време воюваше Исус против всички 
тия царе.  
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Това описание на дълговременно воюване, 
ни подсказва, че Исус Навин се е уморявал от 
битки, понякога. Той трябваше да умъртви тези 
с които се бори, а от другите внимателно и 
зорко да се пази.  

За вярващите е важно, да не се отказваме. 
Важно е да знаем истината която Йов беше 
разбрал: Че не може само да сме готови да 
приемаме доброто от ръката на Бога, а и онова, 
което не ни е приятно и сладко. Трябва да сме 
готови да приемем и както Исус Назарянина, да 
сме готови да изпием и горчивите чаши, щом 
Бог ни ги поднася. 

Можеш ли да дадеш обещание пред Бога 
днес, че си решен да изпиеш всяка чаша, която 
Бог ти поднесе, само и само да Му бъдем 
послушни. Но защо да сме послушни и да пием 
чашата, когато е горчива? 
1Кo 15:58  Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, 

непоколебими, и преизобилствайте всякога в Господното 
дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е 
празен.  

Нека да се молим, за всеки който е натоварен, до толкова, че 
му се иска да се откаже. Словото на нас българите ни 
казва: 

 Евр.12:4„Не сте се съпротивили още до кръв в борбата си с 
греха!”- 

Ние трябва да се молим съпротивата в нашата църква да се 
увеличи и да видим осезаеми победи над дявола. 

 
3) Битките са за отдадените: 

Ис.Нав.  10:40  Така Исус порази цялата хълмиста, южна и 
полянска земя, и подгорията, и всичките из царе; не 
остави никого да избяга, но изтреби всичко, що дишаше, 
според както Господ Израилевият Бог беше заповядал.  
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Ис.Нав. 11:12  Исус превзе и всичките градове на ония царе, 
и всичките им царе хвана и ги уби с острото на ножа; 
изтреби ги според както бе заповядал Господният слуга 
Моисей.  

Ис.Нав.  11:15  Както Господ беше заповядал на слугата Си 
Моисея, така заповяда Моисей на Исуса, така и стори 
Исус; не престъпи нищо от всичко, което Господ бе 
заповядал на Моисея.  

Ис.Нав.   11:23  Така Исус превзе цялата земя, според 
всичко що Господ беше казал на Моисея; Исус я даде на 
Израиля за наледство според както бяха разделени по 
племената си. И земята утихна от война. 

Тези стихове ни говорят за отдадеността на 
Исус Навин. Той не правеше нищо повече, от 
това което му беше казано. Да превзема земята 
и да я очиства от поквареното население с 
което тя беше населена.  

По същия начин и нашата задача, е да 
служим верно на Бога.  

Вижте как завършва словата си мъдреца в 
Еклисиаст: 

Eкл. 12:13  Нека чуем свършека на всичкото слово: Бой 
се от Бога и пази  заповедите му, Понеже това е длъжността  
на човека; (Или: това е длъжността на) 

Ние имаме задача в този свят. Да водим 
война със силите на злото и неправдата. Не да 
свикваме с тях и да ги приемаме като нещо 
нормално и естествено, а да им обявим 
непримрима война. Най-страшното за 
Християнството днес е примирението  и 
компромиса с греха. Павел казва: 
2Кo 10:5  Понеже събаряме помисли и всичко, което се 

издига високо против познанието на Бога, и пленяваме 
всеки разум да се покорява на Христа.  

Днес все по-често ще се изправяме срещу 
умове, които са се надигнали против 
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познаннието за Бога. Хора отвратени от 
църквата и нейната закостенялост. Хора 
отвратени от липсата на духовни авторитети. 
Хора уморени от твърденията на 
духовенството, които нямат приложение във 
съвремието.  Хора уморени от църковни 
клишета. 

Преди няколко дни срещнах един човек, 
който когато му казах за Бога, той ми реагира 
със укор, присмех и отвращение, и след това 
започна да ми говори, че вярва във Вселенски 
цивилизации, които експериментират върху нас 
и щели да дойдат след време. И започна да ми 
развива такива теории, че на мен ми стана и 
тъжно и смешно.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Битката е епична, безмилостна , жестока. 
Битка за човешки души. Битка за небесна 
награда. Битка против силите на неверието и 
отричането на Бог и Вечен живот. 

В тази битка не сме сами и не трябва да 
се отчайваме, отказваме и отричаме от 
вярата и Бога.  

Не разрешавайте на врага да развява 
победно знаме, в този град. Водете  битка за 
блокът си, за квартала си, за болницата, за 
училището, за Общината, за Университета. 


