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1. УВОД- 

Миналата сряда направихме един 
преговор на материала разгледан до сега в 
срядите. Остана една тема която аз не съм 
разгледал с вас, и ви помолих да я 
погледнете и да кажете, за какво става 
въпрос в нея и какво може да бъде 
тълкуването на описаното в тази глава. 

Имате ли отговор и предложения за 
тълкувне …. 

Ако не задачата остава за следващата 
сряда. Глава 2-ра от Исус Навин и какво 
може да ни каже, историята там на нас днес? 

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес продължаваме с глава девета.  
До тук имаме два превзети града: Йерихон 

и Гай. На какво тези два града могат да бъдат 
преобраз? Първия беше със здрави укрепени 
стени, но Израил го превзе със Божията сила и 
като шест дни го обикаляха, на седмия със вик и 
тръбен звук, стените паднаха и Израил го 
превзе. 

Йерихон може да бъде преобраз на света. 
Света трябва да бъде победен в нас. Всичко 
което ни прави да сме като хората в света, 
трябва да се промени и ние вече да бъдем във 
света, но не от света-  
Йоан 17:14  Аз им предадох Твоето слово; и светът ги 

намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от 
него. 15  Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш 
от лукавия.16  Те не са от света както и Аз не съм от света. 
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17  Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.18  
Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;  

Ние оставаме в света, но не за да 
приличаме на него, а за да сме различни. 
Защо? За да види света, Божията светлина чрез 
нас и да повярва.  

Светът в нас победен. Победил ли си свет в 
себе си? Има ли думи или дела, които да се 
намират в тебе, които да са от практиката на 
света? Много ми е мъчно, когато съм чувал 
братя, които в емоционален възторг или в 
момент на гняв изтърват думи и изречения, 
които не трябва да излизат от устата на 
вярващия-от извора на доброто и истината. 
Много ми е тежко, когато чуя, да казват за 
вярващ, че е по-зле и от невярващите. Победил 
ли си света в себе си? 

 
Светът трябва да е победен и около нас. За 

това се насърчаваме, с пост да се молим за 
спасението на души. Затова се насърчаваме, да 
завладяваме с молитвени обиколки, територии 
за Божието царство.  

Нека ви припомня една позната история: 
Авраам се мъчи да ходатайствува за Содом 

и Гомор. Той разчита на това, че в този град, ще 
се намери достатъчно Божии  хора, Божия 
собственост, Божия територия, та градовете да 
бъдат избавени от унищожение. Колко души 
трябваха? 
Бит 18:32  Тогава Авраам рече: Да се не разгневи Господ и аз 

ще продумам пак, само тоя път. И той каза: Може да се 



 4 

намерят там десет. И той каза: Заради десет няма да го 
погубя.  

За Варна са нужни много повече! Във 
Варна трябва Бог да има територия и 
присъствие. Ти и аз сме Неговото присъствие. 
Територията е това което ние сме взели под 
внимание и с усилията на молитвата го 
завладяваме. Светът също трябва да бъде 
побеждават извън нас, около нас. Близо до нас 
или далеко от нас. Има ли място в града, което 
ти си набелязал и искаш от място на света, да 
стане място Божие? 

Йерихон е преобраза на света и ние трябва 
да водим битка там. 

 
Следващия град беше Гай. На какво е 

преобраз Гай? Там Израил претърпя 
поражение, поради скрития грах на Ахан. Гай е 
препобраза на плътта. Плътта страда най-много 
поради скритите грехове. Те ако не бъдат 
премахнати, могат да ни предизвикват 
поражения дълго и болезнено. Затова плътта 
трябва да бъде победена: 
Рим 7:24  Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялота на тая 

смърт? 25  Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса 
Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на 
Божия закон, а с плътта - на греховния закон.  

Във Исус има освободителна сила и 
откровение, чрез които да виждаш и 
противодействаш на греха и пороците в плътта 
си. Дори да са тайни. Дори да са ти приятни! 
Дори да се чувстваш победен, отиди при Исуса 
и Му кажи. Кажи му, изповядай всичко и поискай 
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свобода. Господ има нужда от святи и чисти 
инструменти. Бъди свят, бъди чист.  

 
И сега в глава 9, ни е дадена още една 

история. Този път тя говори за жителите на 
един друг град- Гаваон. Какво олицетворява 
той. Близо, непознат. Пълен с хитрост и 
лукавство. Пуснеш ли го, пожалиш ли го, 
покажеш ли му съчувствие, той ще ти бъде трън 
до край. Какво е Гаваон? Може би Сатана-
Дявола. Той е навсякъде около нас. Не можем 
да го махнем. Не можем да избегнем битките с 
него. Той е между нас, но ние не трябва да му 
правим услуги, да му даваме твърде много 
внимание. Не трябва да бъдем приятелски 
настроени към него.  
Яков 4:7  И тъй, покорявай се на Бога, но противете се на 

дявола, и той ще бяга от вас.  

  
И така, какво откриваме в следващата 

история описана ни в Исус Навин 9 глава 
 

А) Врагът е Измамлив-1-13ст 

 
Ст4- Той използва измамни хитрини- 
Гаваонците претендираха неща, които бяха 

лъжа. Те претендираха, че идват от далеч. Че 
са пътували много дни. Че не се намират близо 
до Израил.  

Словото ни предупреждава срещу тези 
дяволски хитрини. 
Eф. 6:11  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да 

устоите срещу хитростите на дявола.  
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То още ни дава оръжието на победата 
срещу тези хитрини, защото в следващите 
стихове ние имаме дадени : 

Истината, благовестието, вярата, 
спасението, Духа и Божието Слово с които да 
противостоим. За тези оръжия няма непобедим 
враг или измама, която може да ги преодолее. 

Сатана мечтае, копнее да те спъне. И 
сигурно успява. Ти дори може да не си разбрал, 
че си му жертва. Помни обаче, че нашият 
Спасител, се моли за нас, така както се моли и 
за Петър преди да се отрече от Христос.  

Пр. Днес имах един случай. Една жена от 
църквата е станала обект на телефонен терор. 
Измамниците и изиграват театър. Уж се 
обаждат от полицията, а след това се обаждат 
измамниците. Едните се преструват, че уж 
преследват другите. Мнимите полицаи 
претендират, че искат да защитят жертвата и 
леко подпитват дали жертвата има някакви 
ценности. Добре е че жертвата се е усетила и е 
спряла всякакви разговори, както с едните, така 
и с другите. Оказва се че всичко е сглобен 
лъжлив театър. 

Лъжата е плод на дявола. Ние не трябва да 
се поддаваме, или да вярваме. Хванеш ли и 
най-малка вяра, Сатана е успял. Уплашиш ли се 
Сатана  успял. Действаш ли по неговите 
нареждания, той е успял. Той се радва и на най-
малък успех. 

Интересното е че нашия човек е бил в пост 
и молитва, когато това се случва. Виждате ли? 
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Атаката е безмилостна, със заплахи за живота, 
със заплахи за жестокост. Само за да отклони 
вниманието на вярващия от поста и молитвата. 
Лъжа от където и да го погледнеш. Имам 
чувството, че когато някой се подаде, такъв 
човек ще се чувства окалян и мръсен, макар да 
е само жертва. Това прави сатана.  

   
Ст.4-5- Той използва измамна външност- 
Гаваонците се бяха успешно дегизирали. 

Те изглеждаха така както се представяха. 
Сякаш идваха от много далеко. И всичко това за 
да подведат старейшините. И успяха. 

Сатана е много успешен в дегизирането. 
Той може да се яви във формата на 
интелигентен човек, беден просяк, красива 
жена. Не забравяйте какво ни предупреждава 
Словото:  
2Кoр 11:14  И не е чудно; защото сам сатана се преправя на 

светъл ангел;  

Тогава как да го разпознаем? Как да го 
разконспирираме? Как да видим какво стои под 
белия костюм или скъсаните дрипи? Той може 
да проповядва, да изцелява, да събаря на пода 
със „силата на духа”, но вярващия не трябва да 
съди, а да изпитва и внимава, да не се подлъже 
и да стане жертва. 

Ние имаме в нас Дух Христов. Дръж се 
близо до Христос и Той ще ти отвори очите на 
време. Моли се и Сатана ще се издаде. 
Показателно е, че когато демоните работят в 
човека, те в началото тръгват много кротко и 
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тихо, но побесняват когато им бъде споменато 
Името на Исус Христос.  

Дръж Христос за ръката, за да не те влачи 
Дявола.  

  
Ст. 6-13- Той използва измамни думи- 
Чуйте думите им. Те говорят за събитията 

от Египет, и от преди пресичането на Йордан, 
за да оставят впечатление че са от далече.  

Сатана е изискан в приказки.  
Пр. когато строяхме църквата, бях се 

научил нещо. Когато дойде майстор и в 
разговора с него, ако започне да ми говори за 
подвизите си като специалист и за това, че като 
бил в чужбина колко много го ценяли и как 
работил на този и онзи голям човек, аз ставах 
нервен и неспокоен. И ако направех грешката 
да приема такъв човек, винаги съм съжалявал 
след това.  

Бъди внимателен кого слушаш! Кой ти 
говори! Кой те увещава! В чий съвети се 
вслушваш. Не бъди наивен. Всичко проверявай 
чрез Словото и чрез Духа в теб. Разговаряй с 
Господа и няма да бъдеш заблуждаван.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Трябва да завършвам вече!  
Ние говорим за конкретни действия 

изразени в завладяване на територия за 
Бога в града ни. Нека никога да не 
забравяме, че тази територия е владяна от 
Дявола. Той предложи на Исус: Поклони ми 
се и ще ти дам целия свят! 
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Знай, че може да бъдем и ние изкушени: 
Молиш се за фирмата си! Добре, поклони ми 
се и ще ти я отстъпя. Излъжи и ще имаш 
добър резултат. Открадни и ще можеш да 
промениш нещата . Наклевети колегата си и 
станеш ти началник. Поклони ми се! 

Нека да сме внимателни! Това за което 
се молим и територията която изискваме и 
се борим за нея, няма лесно да ни се даде. 
Сатана ще лъже, ще плаши, ще плаче, ще се 
смее, само и само да ни заблуди и отклони 
вниманието ни от целта.   


