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1. УВОД- 

Миналата сряда видяхме как греха на 
един предизвика болезнено поражение още 
в началото на превземането на земята. 
Поражение, което имаше за цел да даде на 
Израил полезни уроци. Само в първите пет 
стиха ние видяхме поредица от уроци: 

-Първо, че самоувереността е равна на 
поражение.  

-Второ, че пренебрегването на Божието 
присъствие, е равно на безсилие срещу 
врага. 

-Трето, че греха води към жертви, 
поражения и страх. 

Но ние продължаваме напред и 
проследявайки следващите десет стиха 
откриваме следващата поредица.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

След Болезнения Разгром, Исус Навин 
прави Болезнено Откритие. Какво е то: 

 
6-9ст.- Молитвата на Ис.Навин и 

старейшините 
-закъснялата молитва: След случилата се 

трагедия, Исус Навин е поставен на колене. Ние 
видяхме миналата сряда, че той допусна 
грешка. Каква беше неговата грешка? Той не 
попита Бога за следващата битка! Ако беше 
попитал преди поражението, Бог щеше да му 
каже, но той не попита и затова му се наложи да 
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се моли пост-фактум(след като е станала 
белята). 

Това е важен урок и честа грешка на 
вярващите. Моли се преди да направиш 
стъпките, а не след тях. 

Пр. Когато изкарах казармата, реших да 
кандидатствам Православна академия. 
Документите ми бяха приети и аз си помислих, 
че няма да имам проблеми. Но бях научен да се 
моля и да искам Бог да отвори или затвори 
врати. И тъкмо се виждах вече студент, когато 
изведнъж се появи пречка. Не бях кръстен в 
Православна църква. Проблема на пръв поглед 
беше нищожен, но не и за мен. Не знаех как да 
постъпя, и затова започнах да проучвам 
ситуацията внимателно. Можех за минути да 
реша проблема, като отида да ме напръскат, но 
чувствах, че това ще е опасен компромис. 
Затова реших да търся Соломоново решение. 
Да ми дадат кръщелното без да ме кръщават. 
Няма да ви разказвам цялата история, защото 
повечето от вас вече са я чували.  

Това което искам да ви кажа е, че ако не 
бях се молил. Ако бях решил сам да си отворя 
вратите, тогава вероятно щеше да ме постигне 
онова, което чух че се е случвало в академията 
с някои студенти. Ректора на Академията е бил 
хомосексуален и е насилвал студентите си да 
блудстват.  

Реда на действие е следния: Молитва-
Действие-Молитва, А НЕ  Действие-Грешка-
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Молитва.  Тръгва се с молитва, а не да се 
приключва с молитва. 

 
-обвиняваща молитва- когато четем 

молитвата на Исус Навин, ние не трябва да се 
взираме много в нея, за да усетим гневния и 
обвинителен тон с който той говори на Бога: 

„ах Господи, защо ни преведе …, защо ни 
предаде, … какво ще кажа аз сега …, какво ще 
кажат другите …, ами как Ти Господи сега ще се 
оправяш …” 

Ние чуваме думи на обвинение, съжаление, 
а дори и леко загатната  заплаха към Бога, че 
едва ли сега ще може Той да се оправи, след 
като е забъркал такава каша.  

Но, дори и такава, молитвата е добър 
подход. Дори да е закъсняла, дори да е 
неразбиращо-обвинителна, тя пак е по-доброто 
решение, отколкото да се предприема 
следваща стъпка.  

Ако си сбъркал, ако си пропуснал 
молитвата и си влязъл в тинята, много по-
разумно е да спреш и с молитва да се опиташ 
да излезнеш, нежели да се бориш някак сам да 
се оправиш.  

Исус Навин направи така. След като 
пострадаха. След като претърпяха поражение. 
След шока, те в молитва разбраха истината! 

 
10-15ст. Бог им открива истината и им 

показва изхода 
Вижте последователността: 
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1-Бог вижда скрития грях- ст.11 
Притчи 15:3  Очите Господни са на всяко място И наблюдава 

злите и добрите.  
Евр. 4:13  И няма създание, което да не е явно пред Бога; но 

всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото 
има да отговаряме.  

Никога не си въобразявай, че грехът ти е 
толкова скрит, че Бог да не го вижда. Бог вижда 
всеки грях. Дори ти може да не виждаш много от 
своите грехове, но те не остават скрити от 
очите на Бога. Можем тогава да си представим 
колко окаляни ни вижда Той? Но, ако ние 
виждаме греха си, а да си мислим, че Бог не го 
вижда, е голяма заблуда. Бог не иска да 
толерира греха у нас, защото греха винаги води 
лоши последици. 

 
2-Бог мрази грях- ст.11  

При. 6:16  Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за 
душата Му: 6:17  Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които 
проливат невинна кръв,  6:18  Сърце, което крои лоши 
замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло,  6:19  
Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее 
раздори между братя. 

Помни, че всеки наш грях наранява Бога. 
Ние сме Храм на Святия Му Дух и да вършиш 
грях е като да сложиш кумир в Божия храм. 
Това боли и наскърбява. Тава омърсява. За теб 
греха може да не изглежда голям, тежък или 
значим, но за Бога е като …: 

Пр.Представи си, че отиваш в ресторант и 
през полуотворената врата на кухнята, виждаш 
как готвача усърдно си бърка в носа, след което 
без да си измие ръцете бърка в тестото и ти 
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прави пицата. Ще ядеш ли с апетит?Ще се 
радваш ли, че си в този ресторант? Ще дойдеш 
ли пак? Ще оставил ли бакшиш на келнера? 

Или докато келнера ти носи супата, се 
изкиха щедро върху нея!? 

Бог мрази грях! Ние трябва да помним тази 
подробност.  

 
3-Греха води към поражение и проклятие- 

ст.12 
4-Греха изисква изчистване-13ст. 
Изповядване и отричане. Това е когато ние 

искаме да видим греха отмахнат от нас. Бог 
съдейства в такива случаи. 
1Йоан 1:9  Ако изповядваме греховете си, Той е верен и 

праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка 
неправда.  

Притчи 28:13  Който крие престъпленията си няма да 
успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.  

  
5-Бог има план за греха-ст.14 
Неизповядания грях ще бъде осветлен 

принудително. 
6-Греха изисква наказание- 15ст 
Ако ние се противим на греха, Бог има 

начин да се справи с греха ни, без ние да 
пострадаме: 
1Йоан 2:1  Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но 

ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса 
Христа праведния.  2:2  Той е омилостивение за нашите 
грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия 
свят.  

Ако ние толерираме греха, тогава сигурно 
ние ще си понесем наказанието.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Пр. Едно дете, намерило кутия с цигари. 
Взело я  и решило да опита да пуши. Близо 
до къщи, то се мушнало в една малка уличка, 
и запалило една цигара. Тя била 
отвратителна, но го накарала, да се чувства 
пораснал и голям. Тъкмо да дръпне втори 
път, когато изневиделица баща му се появил 
в края на улицата. Детето веднага скрило 
цигарата зад гърба си и за да изглежда 
нормално и да отклони вниманието на баща 
си от своя грях, то посочило към рекламния 
плакат, за пристигналия в града цирк: 

Тате, защо не си ме завел на цирка? 
Искам утре да отидем на този цирк! 

Бащата свъсил вежди и строго казал: 
Синко, никога те отправяй искане, докато 
в същото време се опитваш да скриеш 
димящото си неподчинение! 

 
Най-големите проблеми на църквата 

идват от вътре. Те идват в 90% от случаите 
от човек или хора, вътре в църквата, които 
са излезли от Божията  воля. 

Днес е сряда и сега е молитвен час. 
Каква да е нашата молитва? 

Господи, научи ме с молитва да 
предприемам всичко в живота си. Научи ме 
смирено да търся Теб за всичко и във 
всичко.  


