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ДАЙ МИ ТАЗИ ПЛАНИНА
Исус Навиев 14:6-15
Най-добрите неща в живота са безплатни, но коства усилия, за да ги придобиеш. Златото и
другите скъпоценни камъни са безплатно предоставени от Бог в земята, но са нужни много усилия,
за да бъдат открити и находищата да бъдат разработени.
Бог ни е приготвил за наследство земя, където текат мляко и мед, но за да се насладим на това
наследство, ще ни струва известни усилия. Може би ще има ханаанци, които трябва да бъдат
изгонени; укрепени градове, които трябва да се превземат; исполини, които трябва да бъдат
победени; долини, които трябва да бъдат запълнени или планини, които трябва да бъдат покорени.
Обаче, щом Бог е на наша страна, ние можем смело да обявим: „Дай ми тази планина“. След това
ние ще продължим напред, ще покорим тази планина и ще ядем мед от скалата.

ПОДГОТОВКА ЗА НАСЛЕДСТВО
(Числа 14:8,23-24,38; 13:31; Евреи 11:1,6; 6:12, Римляни 12:11; 1 Коринтяни 16:13; 4:1-2; 1 Солунци
5:6-8 ; Ефесяни 5:14; Исус Навиев 14:6-9; Притчи 20:06; Матей 25:21,23; Лука 19:17,19,24-26; 2
Коринтяни 4:1-2)
Има процес, който предшества изявлението „Дай ми тази планина“. Ако не ходим по пътя, по
който Халев ходеше, никога няма да можем да претендираме за наследството си, както той го
направи. Необходима е известна подготовка за наследството и тя се състои от вяра, плам и вярност.
(1) Вяра (Числа 14:8; Евреи 11:1,6; 6:12)
Халев нямаше силата на гигантите, но имаше вяра в Божието обещание. Той заяви: „Ако бъде
благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде, - земя
гдето текат мляко и мед“ (Числа 14:8). Мощта на гигантите, недостъпният укрепен град,
неразрушимите, на пръв поглед, железни колесници нямаха значение. Божието обещание беше
всичко. Тази вяра съхрани Халев жив, докато той получи наследството си. Той не умря като другите в
пустинята, преди времето си. Вярата го запази жив.
(2) Плам (Числа 13:31, Римляни 12:11; 1 Коринтяни 16:13; 1 Солунци 5:6-8; Ефесяни 5:14)
Халев живя живота си с плам и страст. „Да вървим напред незабавно и да я завладеем,
защото можем да я превземем“ (Числа 13:30) е езикът, на човек, който е пълен с плам. Никога
нямаше скучни моменти в неговата служба пред Господ.
(3) Вярност (Числа 14:23-24,38; Исус 14:6-9; Притчи 20:06; Матей 25:21,23; Лука 19:17,19,24-26;
1 Коринтяни 4:1, 2; 2 Коринтяни 4:1-2)
Халев беше верен през години на ходенето им в пустинята. Той напълно последва Господа. В
него живееше превъзходен дух. Той не се оскверни с идолопоклонство, сексуална неморалност,
недоволство и оплакване, критики и клюки, бунт срещу ръководството и т.н., както направиха
другите чеда на Израел (Аарон, Мариам, Корея, Датан, Авирон и тяхната дружина и т.н.) (Числа 12:116; 13:30-33; 14:36-38; 16:1-35; 25:1-9). Верността ще ви гарантира наследството в Ханаан. Бъдете
верни както публично, така и в тайно.

ПРОГЛАСЯВАНЕ НА НАСЛЕДНИКА
(Исус Навиев 14:12; Второзаконие 26:13-15; Езекиил 36:37; Яков 1:5; 4:2; 2 Коринтяни 4:13;
Филипяни 4:6; Матей 7:7-11; Исая 41:21, 43 : 26)
Подготовката за наследството е от съществено значение, но не достатъчна, за да се получи
наистина наследство. Трябва да си поискаш наследството. Издигни гласа си, както Халев заяви на
Исус Навиев, тогавашния водач: "Дай ми тази планина" (Исус Навиев 14:12).

Този принцип е утвърден в Святото писание. Бог е обещал да благослови даващия десятък
(Притчи 3:9,10; Малахия 3:10-12), но Бог е заповядал на даващия да заяви своята вярност чрез
даването и след това да помолим Бог за благословение (Второзаконие 26:13-15). Въпреки че Бог е
обещал на израилтяните много благословения, все пак Той заявява: „При това Израилевият дом
ще Ме потърси, за да им го сторя“ (Езекиил 36:37). Писанието казва: „Нямате, защото не
просите“ (Яков 4:2).

ПРИТЕЖАВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО
(Исус Навиев 14:13-15; Авдия 17; Евреи 4:1,11; 1 Коринтяни 15:58;
Притчи 13:11; 10:4,5; 12:27; 24:29-34)
В крайна сметка Хеврон стана притежание на Халев, „защото той последва напълно Господа
Израилевия Бог“ (Исус Навиев 14:14).
Халев се подготви за наследството, помоли за наследството, но той също предприе действия да
завладее притежанието си. Той излезе, пълен със сила, да изгони ханаанците от земята.
Какви действия предприемаш, за да завладееш своето притежание? Мечти, които не са
подплатени с действия, са блянове на безделници. Изправи се и направи нещо за Божиите
обещания в живота си.
Не бъди като по-големия син, който живее като просяк в дома на баща си. Той беше принц, но
живееше като бедняк (Лука 15:25-31).

