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1. УВОД- 

Миналата сряда си изведохме изводи 
свързани с Бог, Който беше и победителя в 
тези поредица от битки. Ние видяхме че Той 
ни е представен като  

1-Един който дава мир в трудно и 
размирно време 

2-Един Който дава обещание, на което 
ние да положим основите на вярата си 

3-Един Който дава сили за воюване до 
победа. Тук под сили не разбираме само 
физически сили, но и активна и 
многообразна помощ в процеса на битката. 

И ние виждаме, че всичко от което се 
нуждаем, ние го имаме в Бога, чрез 
заслугите на Исус, на кръста.    

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Продължаваме с текста в Ис.Навин 10. Там 
има информация която си заслужава да 
изведем. Тя се отнася до нас светиите или 
Божията Армия. 

В стихове 16-18 ни е дадено кратко 
разяснение, на това което Исус Навин направи, 
след като чу, че петимата победени царе, са се 
скрили в пещера. 

Той си ги осигури, за да не се измъкнат от 
съдбата си. Той ги затвори с камъни в 
пещерата, където те бяха.  

Но тези царе бяха победени! Те бяха 
безпомощни! Те бяха без войска! Не, Исус 
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Навин предпочете да ги зазида за известно 
време, докато се справи с другите. 

 
А) Да контролираш врага 
Да за нас, като вярващи, е много важно да 

не забравяме, че врага ни, може да е разбит, 
победен, смазан, но още може да хапе. Не е 
добре да си пъхаш ръката между зъбите, на 
змия, дори когато тя е мъртва.  

Когато Бог ни избави от вината и 
осъждението на греха, ти и аз бяхме променени 
из основи. Това обаче не означава, че всичко 
което има грешно естество е премахнато от нас. 
Тялото ни не е с ново естество и затова то 
остава сериозна заплаха за нашата чистота и 
святост. Как ли? Както тези царе, грехът обица 
да се крие, и да си мисли, че не го виждаме. 
Ние обаче сме надарени с нова дарба, за го 
усещаме. Това е чудесна дарба, братя и сестри. 
Да усещаш, да надушваш греха е привилегия. 
Той може да се крие, но няма да го види, само 
мъртвия в греха. Ние ще го открием и 
червената лампа ще ни светне. Много е важно 
какво правим тогава!? 

Тогава в действие трябва да влезне плодът 
на Духа , който се нарича „себеконтрол”. Това 
означава като видиш, че от някой ъгъл на 
живота ти се подава грях, ти не да се направиш, 
че не го виждаш, а да отидеш и да го прогониш 
да се скрие и тогава затвориш отвора, за да не 
може греха да си показва главата или да се 
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организира, като събере други себеподобни и 
дойде да руши.  

Помни че като си спасен, ако допускаш грях 
в живота си, ти мърсиш Божия Дух в себе си.  
1Кo 6:19  Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия 

Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте 
свои си, 20  защото сте били с цена купени; затова 
прославяте Бога с телата си, [и с душите си, които са 
Божии].  

Може тук там в живота ти да дишат скрити 
врагове, но те трябва да са обречени на 
умъртвяване. Те не трябва да се радват на 
дълъг живот в теб. Ти си нов и в теб действа 
СЕБЕКОНТРОЛЪТ. Той е доказателство, че в 
теб действа Святия Дух. 

Контролираш ли врага в себе си? 
 
Б) Да конфронтираш врага- 22-25 
След като приключи с битката Исус Навин 

се върна при пещерата, изкара царете навън и 
открито и публично се справи с тях. Неговите 
войни си сложиха краката на вратовете на тези 
царе и Исус Навин произнесе победата над тях.  

Кои са скритите ти грехове? Ти трябва да се 
конфронтираш с тях. Трябва да ги измъкнеш от 
скривалището им, да сложиш крак върху тях и 
да ги произнесеш в името на Исус Назарянина 
победени 
При. 28:13  Който крие престъпленията си няма да успее, А 

който ги изповяда и оставя ще намери милост.  

 
В) Да победиш врага- ст.26-27 
Исус Невин ги обеси и остави да висят цял 

ден.  
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Ап.Павел често говори, че ние трябва да 
умъртвим плътта си. Не в буквалния смисъл на 
думата, а в преносен смисъл, да умъртвим 
всеки грях действащ там. Когато Словото 
говори за плът, то има предвид не толкова 
тялото ни, колкото греховете действащи там.  

Обяви смъртната присъда на всеки грях в 
твоето ежедневие.  

Ето как Павел го е направил: 
Гал. 2:20  Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но 

Христос живее в мене; а животът, който сега живея в 
тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме 
възлюби и предаде Себе Си за мене.  

Толкова за греха в нас. Нека сега 
поговорим за твърдостта и устойчивостта на 
вярващите.  

 
III. Изводи за Устойчивостта- 10:28-11:23 
Това е един дълъг текст в който ни се 

разказва, как Исус Навин води битка след битка 
срещу един враг, който усещайки погублението 
си, се обединява и иска да уплаши с множества 
Израил.Какво виждаме в този текст? 

 
А) Битката е всекидневна/постоянна- 28 и 

35 
Ис.Нав. 10:28  В същия ден Исус превзе Макида и 

порази нея и царя й с острото на ножа; 
И 

Ис.Нав.  10:34  И от Лахис, Исус и целият Израил с него, 
премина в Еглон, разположиха стан срещу него, и 
воюваха против него; 35  и в същия ден го превзеха и 
поразиха го с острото на ножа; в същия ден Исус изтреби, 
като обречени, колкото души имаше в него, 
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Така е и с нас. Битките ни са всеки ден. 
Докато има непобеден грях, ще има битки. Ти 
може да се чудиш защо това зло не свършва. 
Защо толкова много житейски битки? Защото 
има грях който живее някъде. Може да го 
толерираш, може да го криеш, може да го 
жалиш. Той няма да те жали! Той няма да ти 
даде мир, докато не го унищожиш.  

 
И ето още една истина: 
Б) Тази битка трябва да се води с упорство- 

Ис.Нав. 11:18  Дълго време воюваше Исус против всички 
тия царе.  

 
В) Тази битка трябва да се води с 

отдаденост: 
Ис.Нав.  10:40  Така Исус порази цялата хълмиста, южна и 

полянска земя, и подгорията, и всичките из царе; не 
остави никого да избяга, но изтреби всичко, що дишаше, 
според както Господ Израилевият Бог беше заповядал.  

Ис.Нав. 11:12  Исус превзе и всичките градове на ония царе, 
и всичките им царе хвана и ги уби с острото на ножа; 
изтреби ги според както бе заповядал Господният слуга 
Моисей.  

Ис.Нав.  11:15  Както Господ беше заповядал на слугата Си 
Моисея, така заповяда Моисей на Исуса, така и стори 
Исус; не престъпи нищо от всичко, което Господ бе 
заповядал на Моисея.  

Ис.Нав.   11:23  Така Исус превзе цялата земя, според всичко 
що Господ беше казал на Моисея; Исус я даде на Израиля 
за наледство според както бяха разделени по племената 
си. И земята утихна от война.  

Отдаденост означава чие воля е 
приоритетна за теб!?Твоята или Божията.  
2Кoр. 10:5  Понеже събаряме помисли и всичко, което се 

издига високо против познанието на Бога, и пленяваме 
всеки разум да се покорява на Христа.  



 7 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Живота е битка. Тя един ден ще свърши. 
Дали този ден ще бъде за нас тук докато още 
дишаме или когато се пренесем във 
Вечността, никой не може да ни каже. Това 
само Бог го знае. Нека не забравяме, че 
битката принадлежи на Бога. Ако я водим 
със свои оръжия, нямаме много шанс за 
победа. Ако разчитаме повече на Бога в 
Христос, тогава победата ще дойде и няма 
да се бави.  


