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1. УВОД- 

Миналата и по-миналата сряди, 
говорихме за врага ни Дявола. Ние не трябва 
да забравяме, че той докато църквата се 
чуди, какво да прави, той заема смело 
територия в която настанява свои 
демонични сили и действа унищожително. 

А) Врагът ни е лъжец- той лъже без 
задръжки. 

Б) Врагът ни е рушител- той ни 
разрушава последователно от вътре:  

1- Руши Възможността ни да виждаме и 
преценяваме 

2- Руши Възможността ни да търсим съвет-
14ст. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Остана третото важно нещо свързано със 
Сатана: 

В) Врагът ни е победен 

1)- Врагът ни трябва да бъде 

конфронтиран- ст.22 

Ис.Нав 9:22  Тогава Исус ги свика та им говори, казвайки: 
Защо ни излъгахте като рекохте: Много далеч сме от вас, - 
когато вие сте живеели между нас?  

Исус Навин отиде при тях-Гаваонците и ги  
попита в прав текст, защо го лъжат. Той им 
показа греха който бяха извършили. 

Когато Сатана изкушаваше Исус, Той 
отвърна на Сатана със Словото Божие. 
Истината на Божието Слово може да 
конфронтира Сатана и да го Прогони от нас. 
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Когато като Исус Навин сме паднали в клопката 
на Сатана, ние трябва да му се противим и 
вместо да се правим на неразбрали и ненаясно 
със състоянието си, да застанем в опозиция на 
Сатана и със Словото да му се 
противопоставим, защото в Исус ние дори „да 
сме повалени, не сме погубени” – 2 Кор.4:9 

Истината е силно оръжие срещу лъжите на 
Сатана и ако ние го употребяваме, той ще бяга.  

 
1)Врагът ни трябва да бъде конфронтиран 

2)- Врагът ни трябва да бъде 

контролиран-ст.27 

Ис.Нав 9:27  И в същия ден Исус ги направи дървосечци и 
водоносци на обществото и на олтара на Господа в 
мястото, което Той би избрал, както са и до днес.  

Без съмнение, Исус Навин и Израил, 
допуснаха грешка когато се разправяха със 
Геваонците. Въпреки това грешката не 
трябваше да се преекспонира и да и се 
разрешава да руши постоянно. Исус Невин 
разбра, че е сгрешил безвъзвратно и затова все 
мерки, за да бъде в контрол на ситуацията. 
Гаваноците не можеше да бъдат прочистени от 
земята, заради подлъгването на старейшините. 
Нямаше как да си върнат времето или думите 
назад. Трябваше да продължат напред с 
тежестта на Гаваонците на раменете си. Но те 
решиха и предприеха мерки да контролират 
греха с който трябваше да продължат. 

Това е истината за много вярващи. Идва 
време, когато ние стъпваме извън Божията воля 
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и допускаме грях. Тези грешки обаче, не трябва 
да ни разрушават или да ни вкарват в едно 
постоянно подчинение на дявола. Ние 
разчитаме не на пълна праведност от наша 
страна, а на пълна милост от Божия страна.  

 И така когато Гавонците дойдат в нашия 
живот, какво да правим ние с тях? Паника, ужас, 
катастрофа?!?  

За съжаление в нашите църкви, има много 
вярващи, които само чакат някой да сгреши за 
да го схрускат. Има вярващи, които обичат да 
дебнат ( и могат с години да го правят) за да 
хванат някой в грях. 

Пр.Онзи ден с Пламен –домакина на 
църквата, бяхме на двора и видяхме, че едната 
котка държи в устата си, врабче. То горкото още 
не беше умряло и пърхаше с крилото си в 
устата на котката, а тя гордо го носеше, сякаш 
за да се похвали на всички за улова си. 
Врабчето явно беше допуснало греха да кацне 
на земята, за да си търси храна. Пламен ми 
каза тогава: С часове могат да стоят 
неподвижни за да чакат заблудено в търсенето 
на храна врабче, което да се приближи на 
разстояние такова, че тя да може с един скок да 
го хване. 

Има вярващи, които с години може да 
дебнат някой да стъпи на криво и с един скок да 
го сграбчат и да почнат да го душат. 

Слава на Бога, че Той не е толкова жесток 
и злопаметен: 
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  1Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и 
праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка 
неправда.  

 
1)Врагът ни трябва да бъде конфронтиран 
2)Врагът ни трябва да бъде контролиран-

ст.27 

3)-Врагът трябва да бъде 

канализиран- ст.27 

Погледнете как постъпиха Израйлтяните 
след погрешната стъпка. Те взеха измамниците 
и ги направиха работници за тежка работа- да 
цепят дърва и да носят вода за олтаря. 

Исус Навин използва грешката си и я 
обърна в полза за Божието дело. Мина време и 
тази негова грешка, се превърна в 
благословение за този народ, защото те бяха 
винаги всред Израил и живеех, като част от 
Израил. Дори когато Саул поиска да ги избие, 
Бог поревнува за тях и прати глад в Израил за 
три години, та Давид трябваше да направи 
умилостивление за тях- 2Царе 21 гл. 

Нашите грешки не трябва да ни събарят 
или унижават в работа ни за Бога. Вместо това, 
да търсим Божията мъдрост и милост, та да 
може Бог да използва времето за нашето 
възстановяване и корегиране за Своя слава. 
Помни, че онова което Дявола крои за да те 
събори, Бог може да го използва, за да те 
изгради. Нашите падения, могат в ръцете на 
Бога да станат победи.  
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Това не означава да живеем в непрекъснат 
грях, като очакваме Бог да го превърне в 
победи. Това означава когато сме паднали в 
клопката на Дявола така, че да не можем да се 
измъкнем, тогава да отидем смирено при нозете 
на Бога и искайки прошка, да помолим Той да 
обърне падението ни в победа. Бог може да 
направи така, че твоето отстъпление с една 
крачка назад, да го обърне в 10 крачки напред 
за твоето изграждане и умъдряване.  

Бог може …. Да спомнете си проповедта от 
неделя… Бог може онова което на времето 
изглежда като проклятие,  да обърне в 
благословение.  

Нека да изясня- не се опитвам да издигна 
греха на пиедестал! Опитвам се да те насърча, 
ако си сгрешил, така че да не можеш да се 
върнеш и поправиш грешката си, върви напред- 
смирен, съкрушен, съжаляващ, пред Бога за 
станалото, казаното, допуснатото, но не и 
смазан, обезсърчен, победен от Сатана. Искам 
да кажа на всеки от нас- Божията милост е по-
голяма от нашата слабост! Алилуя. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така кои са твоите Гаваонци!  Дали с в 
историята ти или все още живееш с тях!? 
Дали те са в теб!? Дали са извън теб? Тази 
вечер можеш да ги вземеш и представиш 
пред нозете на Исус от Назарет. Той вече ги 
е победил и може да ти подари победа и на 
теб над тях. Говори с Бога за тях. Изповядай 
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ги пред Него и искай победа над тях в 
живота си. И помни: 

1)Врагът ни трябва да бъде 
конфронтиран- ст.22 

2)Врагът ни трябва да бъде 
контролиран-ст.27 

3)-Врагът трябва да бъде канализиран- 
ст.27 

 
 


