
 

 

 
 

ДА ВОЮВАШ В ДОБРОТО ВОЙНСТВАНЕ НА ВЯРАТА 
 
 
Текст:  „Подвизавай се в доброто войнстване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си 

бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.“, „И Халев изпъди от там 
тримата Енакови сина: Сесая, Ахимана и Талмая, Енакови чада“ (1 Тимотей 6:12, Исус Навиев 14:1-15; 
15:13,14) 

Към края на своето земно пътуване и служение Павел реши да предизвика такива достойни 

служители като Тимотей и Тит, които служеха с него в делото на благовестието, да продължат да 

воюват добрата битка на вярата, като са направили добрата изповед пред мнозина свидетели. В 

едно от неговите послания Павел казва за Тимотей: „Защото нямам никой друг на еднакъв дух с 

мене, който да се погрижи искрено за вас. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е 

Исус Христово.“ (Филипяни 2:20-21).  

Какво чудесно свидетелство! Това си остава нормалното взаимоотношение, което Господ Исус 

очаква да види между братята в Божията църква днес. Всеки трябва да знае своето точно място в 

църквата (1 Петрово 5:1-6). Трябва да отбележим следното от горния текст, а именно: 

1. Битката, в която сме призовани е добра битка и е битка на вярата. Тя не е просто битка, но е 

благословена битка, битка с награда. Това е битка, която съдържа в себе си обещание за вечна слава. 

Павел казва: „Аз се подвизах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих; отсега 

нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде 

в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“ (2 Тимотей 

4:7-8). Онези, които ще влязат в небето, трябва да са се били дотогава в тази битка. Все още е в сила 

фактът, че които се насилят ще грабнат Божието Царство (Матей 11:12). Това е войнстване на вяра и 

от нас се очаква като Божии деца да продължаваме да потвърждаваме Неговите думи, независимо 

от състоянието, в което се намираме, защото каквато и да е ситуацията, нашият Бог остава 

единственият Бог и всички Негови обещания в Исус са „ДА“ и „АМИН“ в  Христос. Също така, на едно 

друго място, е писано: „ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от 

Себе Си“  (2 Тимотей 2:13). 

2. Павел призовава Тимотей да се хване за вечния живот. Това е така защото главната цел на 

доброто войнстване си остава Божието Царство. Именно за това Господ казва на своята църква в 

Откровение на Йоан: „Ето ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой 

венеца“  (Откровение 3:11). 

3.  Както Халев направи добра изповед пред много свидетели, така ние също трябва да водим 

живот с непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо човеците. Исус Христос каза: „Вие сте 

виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, 

не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така 

нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят 

вашия Отец, Който е на небесата“ (Матей 5:14-16).  

Въпрос: Подвизаваш ли се в доброто войнстване на вярата ? 
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