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1. УВОД- 

Какво открихте за втората глава? За какво 
говори тя и какво може да бъде нейното 
приложение за нас днес? 

Миналата сряда говорихме за историята 
описана в девета глава на книгата Исус Навин. 
Тези хора решиха с хитрост да спасят живота 
си. Ние казахме, че те са като Сатана в 
действията си.  И предния път казахме, че в 
хитростта си те постъпиха измамно във всяко 
едно отношение, само за да подведат 
старейшините на Израил. Затова ние заявихме 
и потвърждаваме: 

А) Врагът е Лъжец: 
1-Те действаха измамно 
2-Те изглеждаха измамно 
3-Те говореха измамно 
Всичко в поведението им беше лъжа. И 

лъжата им успя.  
Ние често може да бъдем жертви на 

лъжата. Сатана действа много хитро и лесно 
заслепява. Той използва лъжата във всичките и 
разновидности, само за да подведе човека.  

Вярващия обаче има всичко необходимо му 
за да бъде защитен срещу тези оръжия на 
Сатана. Ние сме добре екипирани срещу врага 
си. Павел ни показва в Ефесяни 6гл. цялото ни 
бойно снаряжение. Ние не само, че сме 
защитени, но и сме и оборудвани за да 
атакуваме.  
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Днес искам да продължим да разглеждаме 
тази 9 глава, за да видим още неща които са 
важни за нас: 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) Врагът е Лъжец-1-13ст. 

 

Б) Врагът е Разрушител- 14-21ст. 

1- той руши възможността ни да виждаме- 
ст.14 

Ис. Навин  9:14  „Тогава израилтяните приеха мъжете по 
причина на храната им;…“ 

В седми стих ние виждаме, че Израил беше 
скептичен към твърденията на Гаваонците. 
Ис.Нав. 9:7  Но Израилевите мъже рекоха на евейците: Да 

не би вие да живеете всред нас; и как ще направим 
договор с вас?  

Вероятно Исус Навин ги е видял и е оставил 
на старейшините си да решават въпросас 
Гаваонците. Вероятно той се е отказал да 
решава казуса с тези странници, твърде рано. И 
старейшините постъпват като хора, които 
вероятно са били уморени да избиват хора- 
решили са да покажат милост. С други думи, те 
са били напълно заслепени, и не са разбрали, 
че пред тях стои враг, който ще им бъде трън в 
нацията.  

Предупреждението към всички нас е много 
реално и актуално: 
1Пe 5:8  Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, 

като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.  

Какво означава „трезвени, будни“? Това 
означава, да използваме онова, което ни е 
дадено, за да сме предпазени: Библията и 
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Святия Дух. Ние сме призовани да го 
побеждаваме, а не да живеем тъпкани от него. 
Ти може да си попаднал под неговите удари 
някога в живота си. Това не трябва да те оставя 
смазан и победен. Ти можеш чрез силата на 
Святия Дух и в Христовата кръв да постигнеш 
победа над неговите лъжи и манипулации. 
Може да нямаш решение и изход от 
положението си, но ако разчиташ на Исус, за 
Него няма лъжа, която Той да не може да 
сломи. За него няма оръжие на Сатана, с което 
да не може да се справи. Извикай Го на помощ 
в живота ти и в битката ти с лъжите на Сатана. 

Целта на Дявола винаги когато ползва лъжите 
си, е да ти „хвърля прах в очите“, за да не 
можеш ти да виждаш Истината в Словото Му и 
да не виждаш възможността за излизане от 
клопките на Дявола чрез Христовата сила. 
Разчитай на Христос и не се оставяй да бъдеш 
държан в лъжа.  

 
2- той руши възможността ни да потърсим 

съвет-ст.14 
Ис.Нав. 9:14  Тогава израилтяните приеха мъжете по 

причина на храната им; а до Господа не се допитаха.  

Това е най-често и нашия проблем. Да 
правим нещо и да не се допитаме до Господа.  

Някои преводи казват, че Израйлтяните 
опитаха храната на Гаваонците, но  … така 
става когато ядеш без да се помолиш. Не само 
очите им бяха заслепени от Сатана, но и 
способността им да се допитват до Бога.  
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Аз лично не мисля, че Евреин би допуснал 
тази грешка, защото по онова време, да ядеш 
хляба на езичник, означава да общуваш с него, 
а това е гнусно за Евреина, но те са били още 
млада нация и може да не са изпитвали 
гордостта която днес имат и да са яли от хляба 
на Гаваонците. Колко жалко? Каква фатална 
грешка? Но грешката не се състоеше в това, че 
са яли езически хляб. Грешката беше, че след 
като ядоха, те не си направиха труда да се 
допитат до Бога.  

Ние трябва да помним, че винаги когато 
сядаме на трапезата на дявола, независимо 
дали да ядем или само да пробваме, има 
опасност, резултатите от тази волност да ги 
носим с години в живота си. Може в момент на 
заблуда, слабост, невъзможност за съпротива, 
да си паднал, да си се подхлъзнал, да си се 
поддал. Тогава какво? Да стоим в това 
състояние и да потъваме, докато съвсем 
изгубим Христовия образ от сърцата и умовете 
си ли? Не Словото ни дава надежда. Ние не се 
примиряваме със Сатана. Не го оставяме да ни 
мачка. Напротив, във Името на Исус, ние 
тръгваме на победно шествие срещу него.  

Но, как? Ще попиташ ти! 
Eф. 4:27  нито давайте място на дявола.  

Когато си изправен срещу по-силен враг. 
Когато има реална опасност да бъдеш победен, 
помни:  

Изх. 14:13  А Моисей каза на людете: Не бойте се; стойте и 
гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; 
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Бог ти дава надежда, която да те води смело 
и бързо напред: 
Исая 40:31  Но ония, които чакат Господа, ще подновят 

силата си, Ще се издигат с крила като орли. Ще тичат и 
няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.  

Ние имаме надежда, която не умира до 
последния миг на живота ни, но за нас е много 
важно да не спираме да чакаме и да се 
надяваме: 
Пса. 27:14  Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето 

ти; Да! чакай Господа.  

Не трябва да забравяме, че нашия Бог има 
изход от всеки лабиринт, в който Сатана може 
да ни вкара. Бог има решение на всеки казус в 
който сатана може да ни заплете. Бог има дъга 
за всеки дъжд в живота ни.  

От нас се очаква да го търсим и да се 
допитваме до Него.  

 
3- той руши възможността ни да работим в 

чистота-15-21 ст. 

Договора с Гаваонците, маркира бъдещето 
на Израил. Те вече не можеха да бъдат 
независими и необвързани от света. 
Непослушанието остави своите следи върху 
тях. Бог ясно им беше казал: 
Втор. 7:2  и когато Господ твоят Бог ги предаде на тебе та ги 

поразиш, тогава ги изтреби, като на Бога обречени; да не 
правиш договор с тях, нито да ги пожалиш;  

Израил нямаше намерение да нарушава 
Божията заповед, но Сатана е специалист в 
това, да ни заблуди, така че без да искаме да 
излезем от зоната на послушанието и да 
нагазим в тресавището на бунта срещу Бога. 



 7 

Тука обаче е ценната част на благовестието. 
Тук е вълнуващата му новина, а тя е, че докато 
Сатана планира клопки и капани, Бог не стои 
със скръстени ръце и да гледа, кой и как ще 
падне, а в Свой, независим план и действия, 
изготвя избавление от всяка клопка и всеки 
капан, независимо колко сложно и объркано е 
създаден: 
Рим. 3:23  Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се 

прославят от Бога, 24  а с Неговата благост се оправдават 
даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, 25  
Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му 
посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в 
прощаване на греховете извършени по-напред, 
когато Бог дълготърпеше, - 26  за да покаже, 
казвам правдата Си в настоящето време, та да се 
познае, че Той е праведен и че оправдава този, който 
вярва в Исуса.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Сега е молитвен час. Ти може да си спасен 
и пак да се чувстваш поразен. Има такива които 
живеят в доволното съзнание, че са без грях. 
Добре! Дано да е така. Аз искам обаче да ти 
кажа на теб братко и сестро, който не се 
чувстваш безгрешен и праведен: не губи вяра, 
не губи надежда. Докато се молим за нуждите 
на други хора, ти можеш тихо да разкажеш на 
Бога за клопката в която се чувстваш попаднал 
и капана в който се чувстваш уловен. Кажи на 
Бога и изповядай собственото си отчаяние, 
безизходица, срам и вина. Молитвата на 
вярващия е израз на доверие и стремеж към 
близост. Неща, които добрият Бог никога не 



 8 

отхвърля или презира. Той няма да ни остави 
да бъдем територия на Дявола. Той има план 
на извеждане. Довери Му се. Амин.  


