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„Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.” (Римляни 6:14) 

Възлюбени, ако не знаехме, че Божието Слово е абсолютна истина, смятам – бихме мислили, 
че тоз стих е подигравка! 

За мен е удивително колко дълго хората могат да продължават да живеят със скрит в 
сърцата си грях. Те могат да се измъкнат в продължение на много време просто като си 
сложат добра фасада. Могат да крият греха си от съпруга, съпругата, децата, приятелите и 
пастора си. Но Библията предупреждава: „Да знаете, че грехът ви ще ви намери.” (Числа 
32:23) 

Мисля си за един брат, който работи с мен в продължение на повече от 8 години. Той беше 
мил, внимателен, любящ мъж и съпруг. Имаше сърце на слуга и би направил всичко, за да 
помогне на някой нуждаещ се човек. Беше неразделна част от служението ни и аз все още го 
обичам в Господа. 

Но през цялото време, в което го познавах, никога не съм знаел какво е било скрито в 
сърцето му! Съпругата му не знаеше, нито пък децата му, понеже той поддържаше много 
красива фасада. 

Най-накрая съпругата ми Гуен и аз усетихме, че нещо не е наред. Настроението и 
отношението му започнаха да се променят. Молихме се за това и Господ ми каза да го 
освободя. Казах: „Моля те, Господи, трябва да знам защо. Покажи ми какво има в сърцето 
му!” 

Не след дълго един приятел намерил този брат пиян. Съпругата и децата му го бяха виждали 
в това състояние и бяха изпаднали в истерия, не можеха да повярват! Този мъж беше таен 
алкохолик в продължение на години и Бог го изобличи! 

Когато го заведох в офиса си, за да го уволня, аз го попитах: „От кога си така?” 

Той каза: „Брат Дейв, аз бях алкохолик преди да дойда в Христос и пиех през цялото време 
докато бях с теб. Всеки път когато бяхме в хотел, аз си поръчвах нещо в стаята.” Той каза, че 
това не било единствения му проблем. Когато пътувал сам, той отсядал в хотели, в които 
показват порнографски филми. (Тайният грях не остава сам. Всеки човек с непобеден грях ще 
преживее верижна реакция от надигащи се грехове!) 
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Съпругата на този човек беше смазана. Децата му спряха да го уважават. А вече изгуби и 
работата си. Казах му: „Как можа да грешиш по този начин в това служение? Ти си виждал 
как се спасяват алкохолици в продължение на 8 години. Ходеше и се молеше с мен, виждал 
си толкова много от работата на Святия Дух. А си крил това!” 

Той поклати глава и каза: „Никога не победих алкохолизма. Той си беше с мен откакто се 
спасих.” 

Покайваше се и съжаляваше, но все още беше вързан! 

Шокиращите разкрития се случват почти всеки ден! 

Евангелизатори, служители и миряни са хващани в срамни действия, а когато ги изобличат, 
те разказват за проблеми с греха, които са имали от години! 

Една жена в Бруклин гледала как всеки ден мъжа й отива на работа на Уол Стрийт. Носел 
заключено куфарче, придържал го близо до тялото си когато тръгвал. Тя не знаела нищо до 
момента, в който той бил хванат от полицията за това че продавал кокаин! 

Един мъж се приближи до мен след една от църковните ни служби и изповяда: „Посещавам 
Таймс Скуеър Чърч повече от година и никой не би предположил, че не съм праведен. Седя 
тук и се покланям, а хората си мислят, че живея чист живот. 

Но съм на път да изгубя всичко! Бог ме осъди и аз не мога повече да крия греха си. 
Пристрастен съм към крак! Той ме унищожава и аз се нуждая от помощ! Преди години бях 
освободен, но отново съм в плена му. Брат Дейв, защо се върнах назад? Не мога да се отърся 
от това нещо, то е обладало сърцето ми!” 

Чудя се колко от тези, които четат това послание в момента, крият таен, контролиращ живота 
им грях. Бог знае и вижда всяко действие – всяка похот, всяко скрито, тайно нещо! 

Аз вярвам, че всеки верен пастир на Господ Исус се е борил с това да гледа как Божиите деца 
са вързани от грях. Но Бог ни дава тези чудесни обещания: 

„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” (Йоан 8:36) 

„Нашият стар човек беше разпънат с Него, за да се унищожи тялото на греха” (Римляни 6:6) 

„Защото този, който е умрял, той е оправдан от греха.” (стих 7) 

„И като бяхте освободени от греха, станахте слуги на правдата.” (стих 18) 

Чета всичките тези скъпоценни, славни обещания за свобода от силата на греха, след което 
виждам, че робството от греха е в Божия дом! 
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Множества християни – петдесятни, католици, баптисти, методисти, харизматици – все още 
са под господството на греха. Те непрестанно губят битката срещу греха! 

Те пеят, викат и хвалят Господ, но непрестанно се появява нещо, с което никога не могат да 
се справят. Могат да живеят без грях за месец или два, една година, две години, но после 
той се връща изведнъж и те се сриват! Казват: „Безнадежден съм, не мога да му устоя. Идва 
върху мен и ме побеждава!” 

Душата ми вика: „О, Господи, къде е победата Ти? Защо толкова много от хората Ти все още 
са поробени от врага, все още падат в старите си грехове и похот?” 

Отговорът е прост. Апостол Павел каза: „Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек 
– лъжлив... за да се оправдаеш в думите Си” (Римляни 3:4) 

Вината, че сме поробени не е на Господ, понеже обещанията Му са верни. Когато вярващият 
каже, че обича Бог, а не може да постигне победа над греха, той трябва да лъже, понеже Бог 
не може да лъже! Словото Му казва: „Грехът няма да ви владее!” 

Мнозина плачат сърцераздирателно: „Кой ще ме освободи от това робство?” Казах на Бог, че 
не мога да дам послание за победата над греха, освен ако не го чуя от Святия Дух. Трябваше 
да получа окуражително слово от самото сърце на Исус и вярвам, че Той ми даде такова за 
вас. Всъщност, Бог ми обеща нещо с това послание – Той каза, че много хора ще бъдат 
освободени за пръв път, откакто са започнали да служат на Христос! 

Ти може да не водиш битка с управляващ те грях, но вероятно познаваш хора, които са 
уловени от Сатана. Ако е така, можеш да споделиш това послание с тях. 

Първото нещо, което Бог иска да знаеш, е това:  

Няма значение как си съгрешил или предал Господ, няма значение 
колко дълбоко си потънал, трябва да си убеден, че Бог все още те 

обича! 

Господ ми каза: „Децата Ми трябва да разберат, че без значение от какво са вързани, без 
значение какъв им е проблема, те трябва да знаят, че Аз ги обичам!” 

Ти дори не можеш да започнеш да получаваш освобождение от силите на ада, докато не си 
убеден, че Исус все още те обича и не ти е ядосан. 

Виждам как Исус стои до Петър, въпреки че ученика се отрече от Него. Петър изостави и 
прокле Спасителя си. Но когато лежеше скърбящ на земята, чудещ се как можа да нарани 
своя Господ толкова много, Исус не изпрати гняв върху него и така не събори вярата му! 
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Бог обичаше Давид въпреки прелюбодейството му. Господ скърбеше, когато Давид 
организира убийството на Урия, мъжа на Витсавее. И Бог осъди греха му – всъщност, Давид 
плати висока цена за него. Но Бог отговори на давидовата молитва за покаяние. Той не отне 
Святия Си Дух от него! 

Възлюбени, може да сте отчаяни и да скърбите, чудейки се как може толкова неочаквано да 
сте съгрешили срещу своя Господ. Но трябва да знаете, че Той все още ви обича и защитава 
делото ви! Той е на ваша страна, молейки се вярата ви да не отпадне по време на битката. И 
няма да отнеме Святия Си Дух от вас, ако се смирите и извикате от сърце към Него. 

В момента, в който паднете в стар грях, дявола идва при вас с тази лъжа: „Това е последния 
ти шанс! Грешиш прекалено често, търпението на Бог към теб се е изчерпало. Грехът ти е по-
лош от другите, понеже ти твърдиш, че си Божие дете. Ти си знаеш!” 

Сатана знае, че ако може да те накара да повярваш, че състоянието ти е безнадеждно, значи 
е спечелил победата: „А те казват: Напразно е! Защото ще ходим според замислите си и ще 
постъпваме всеки според упорството на злото си сърце.” (Еремия 18:12).  

Народа на Израел беше убеден, че е толкова зъл, закоравен и предопределен да греши, че 
положението му беше безнадеждно, че можеха също така да правят каквото си пожелаят. 

Но, скъпи светии, Бог няма да ви остави! Точно в този момент Святия Дух изпраща 
мисионери в Русия и в останалите бивши комунистически страни, търси безбожниците, 
увещава ги и ги води в царството Си. Ще преследва ли Бог с любовта Си атеистите, а ще 
забрави ли теб – Неговото дете? Никога! 

Как беше освободен от силата на греха, когато за пръв път отиде при Христос? Това стана 
понеже ти беше голям молитвен воин ли? Не – случи се заради милостта и любовта на 
Христос! Той те избави от примката на Сатана просто защото те обича! Библията казва: „Ние 
любим, защото първо Той възлюби нас.” (1 Йоан 4:19) 

Докато работех върху това послание, исках да кажа следното: „Когато паднеш, бързо се 
изправи и бягай при Исус. Изповядай Му всичко и Му вярвай за сила!” 

Но Святият Дух ми показа, че преди да изтичаш обратно при Исус, трябва да направиш нещо. 
Това е причината, поради която малцина печелят победа над греха – те тичат при Исус без да 
се изправят срещу греха си! 

Млад богаташ отиде при Исус, а Той му каза цената, която трябваше да плати: „Продай 
всичко, което имаш, и дай на бедните. И ела и Ме следвай.” Библията казва, че Исус 
обичаше много този младеж: „А Иисус, като го погледна, го възлюби” (Марк 10:21). Но 
когато младият управник чу цената, той „си отиде наскърбен”. 

Исус може да те обича с цялото си вечно естество, а въпреки това ти да се обърнеш и да си 
отидеш от Него. Виждаш ли, грехът ти е по-дълбок от наркотиците, алкохола, секса или 
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комарджийството. Той се корени в неща като горчивина, завист – неща, които държат 
сърцето и характера ти. 

Той все още си е там с теб и ти никога не си се разправил с него. Точно поради това той 
изплува седмица след седмица, месец след месец, година след година! Унищожава 
свидетелството ти и ти носи вина, осъждение и страх. Но никога не го побеждаваш! 

Но аз съм разбрал, че има път към надеждата, която ни дава Господ. Той е следния: 

Когато си най-смазан от поражението си, трябва честно да си зададеш три въпроса 

Когато си в самата сърцевина на греха си, все още в „скута на 
Далила”, трябва да спреш и да се попиташ следното: 

1. Как паднах толкова ниско? 

2. Какво ми става, защо правя това? 

3. Коя сила ме държи толкова здраво, че ме кара да върша това? 

Разбрал съм, че ако не направиш това когато си най-смазан, никога няма да го направиш, 
когато ходиш в светлината! 

Виж, точно след като си го „направил”, Сатана ти дава фалшиво чувство за мир – адска 
почивка! Дава ти малко време, за да се насладиш на граха си, и всичко изглежда наред. 

Но „насладата” от греха е временна и заслепяваща! Сатана не иска да спреш и да мислиш за 
Бог, за вечността или за последствията, когато си в греха. Така че той те заслепява за всичката 
вина, страх и осъждение. 

Но ако си вярващ, а все още си поробен от могъщ грях, никога няма да се освободиш, докато 
не си зададеш тези три въпроса и не се изправиш пред истината. А истината е, че в теб е 
влязла свръхестествена сила и е поела контрола над теб! 

Чувам християните да казват: „Все още се боря с алкохолна зависимост.” „Водя война с 
наркотиците.” „Моят проблем е похотта,” Не, врагът ти е по-голям от наркотиците, секса или 
алкохола. Той е самия дявол! Петър казва: „Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият 
противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.” (1 Петрово 5:8). Ти не 
се бориш с проблем, а с личност! 

Ще попиташ: „Може ли християнин да бъде контролиран от демони?” Това зависи за какъв 
тип християнин говориш; ако имаш предвид победоносен, праведен вярващ, който внимава 
и ходи близо до Исус – не, абсолютно не! Той е на сигурно и е в безопасност и никога не 
може да бъде окупиран от демонични сили. Но ако говориш за ленива душа, която се носи 
по течението, не ходи в истината, не се моли и не чете Библията, не търси Бог – да! Сърцето 
й е широко отворено за демоничните си! 
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Ако постоянно ходиш в територията на дявола, ти отваряш сърцето си за дявола и му даваш 
подслон. Например, Самсон се отправи към Газа знаейки много добре, че града беше пълен 
с проститутки и бордеи. Може да си е казал: „Просто ще се помотая, няма да правя нищо. 
Просто ми е интересно.” 

Но в момента, в който Самсон мина през портата на Газа, дявола се намеси! Сатана можеше 
да заяви: „Докато беше от Божията страна на огнената стена, не можех да те докосна, 
Самсон. Но когато влезе в моята територия, ти ми каза, че искаш онова, което предлагам аз. 
Не би дошъл тук, освен ако не искаше онова, което имам. Сега си в моята територия и си 
безпомощен. Хванах те!” 

Това ли се случи и с теб? Всеки път когато погледнеш порнография или гледаш мръсен филм, 
ти се връщаш във владението на дявола и отваряш вратата на сърцето си! Това е покана към 
дявола да влезе! 

Исус много ясно каза как човек, който е бил освободен от силата на дявола, бива победен 
отново. Това става понеже сърцето не е подредено добре: „Когато нечистият дух излезе от 
човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се 
върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, я намира празна, пометена и 
украсена. Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, 
живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще 
бъде и с това зло поколение.” (Матей 12:43-45) 

Възлюбени, Исус говори за сърце, което е било почистено! Когато злия дух се върна, той 
видя, че сърцето е било изчистено, но не намери промяна. То не беше изпълнено с 
Евангелието или с молитва, беше си такова каквото той го остави. Така че той доведе други 
седем духа, по-лоши от него и състоянието на човешката душа стана седем пъти по-тежко! 

Когато Исус каза това, Той говореше на онези, които Го мразеха и им казваше защо Го 
мразят! Много от онези бедни хора се бяха покаяли след проповедите на Йоан. Но Сатана се 
върна със седем пъти по-мощни сили! 

В противен случай как толкова религиозни хора биха нарушили собствения си закон 
убивайки невинен Човек, чието единствено желание беше да ги спаси, утеши и освободи? 
Това стана, понеже Сатана ги беше победил! Те действаха изцяло под въздействието на 
дявола. Сатана беше придобил достъп до тях и контролираше всяко действие. 

„Защото, от когото е победен някой, от него бива и поробен. Защото, ако след като са 
избягали от покварата на света чрез познаването на Господа и Спасителя Иисус Христос, те 
пак се заплитат в тях и са победени, то последното състояние е по-лошо за тях от първото. 
Понеже за тях щеше да бъде по-добре да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след 
като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.” (2 Петрово 2:19-21) 
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Това са силни думи! Петър не говори за наркомани, проститутки или улични грешници. Той 
говори за християни, които се поквариха от фалшивото евангелие на свободата и бяха 
победени от дявола: Те бяха „избягали от покварата на света” (стих 20). Те можеха да кажат: 
„Бях освободен и изисквам победата на Исус!” Бяха започнали наистина да следват Христос. 

Имаха пълно „познаване на Господа и Спасителя Иисус Христос” (стих 20). Гръцката дума за 
„познаване” в този случай означава „пълен”. Те познаваха Исус лично! 

Те „бяха познали пътя на правдата” (стих 21). Бяха ходили с Господ за известно време и не 
бяха бебета в Христос. 

Бяха чували „предадената им свята заповед” (стих 21). Бяха седели под чистото Божие Слово 
– здраво евангелско поучение и проповеди. Знаеха обещанията и наказанията Му. 

Те „се гощават със (светиите)” (стих 13), което означава, че се събираха заедно с тях. Били са 
на събранията и са се покланяли с тялото. И бяха сядали на Господната трапеза в църквата. 

Това не бяха новаци, които не познаваха Божието Слово. Бяха стари християни. Въпреки това 
Петър казва, че те бяха победени от Сатана, което означава „опустошени, съсипани, 
разорени, хвърлени в яма, заплетени в дълбок грях” – напълно отчаяни! 

Имаш ли стар грях срещу който се молиш, а нямаш сила да го победиш? Ако е така, тогава 
какво е логическото заключение според Библията? 

Ти си отворил сърцето си и си дал достъп на врага! 

Дали чрез духовен мързел, небрежност, непростена обида, каквото и да е – ти си дал достъп 
на врага, а не си се разправил с него. Докато врагът седи на трона и се разпорежда, а ти 
казваш: „Не мога да си помогна, просто го правя”, ти признаваш, че си изгубил контрол. 

Трябва да видиш, че си под властта на някой друг! 

Не можеш да принадлежиш на Христос по призвание, а на дявола 
чрез делата си! 

Може да твърдиш, че живееш за Христос. Но какви са делата ти? Практикуваш любов към 
Исус, или към греха? 

Наскоро един евангелизатор беше изобличен за това, че лудувал с проститутки, а той каза, 
че е правел това в продължение на години. Друг служител беше хванат в прелюбодейство – 
и той си призна, че е бил воден от похот в продължение на повече от 25 години. 

Казвам ви, че няма значение колко силно може да са проповядвали тези мъже, те са били 
под властта на Сатана! Техният проблем не е слабост или недостатък. По-скоро дявола е 
влязъл в тях, обладал ги е и е контролирал живота им. 
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Пристрастен ли си, вързан, неспособен да спреш да грешиш? Кога ще погледнеш истината? 
Кога ще кажеш: „Това непрестанно връщане към отвратителния грях е вдъхновено от Сатана. 
Аз съм под властта на демони!” 

Никога няма да бъдеш свободен ако не проумееш какво ти се е случило: ти си обладан! 
Дяволът живее в теб и те управлява, напътства и няма да се успокои докато не те унищожи! 

Имаш нужда от пълно освобождение! Трябва да изгониш Сатана, да 
го накараш да стои вън от теб! 

Ако не си готов да си признаеш, че си победен от дявола, ти ще продължиш да търсиш 
съвети, вместо освобождение. Но ти не се нуждаеш от повече съвети – трябва да бъдеш 
освободен от силата на Сатана. Той трябва да бъде изгонен! 

Можеш да бъдеш свободен днес – точно сега! Вече не трябва да живееш под властта на 
дявола. Но първо трябва да разбереш: няма свобода от греха, докато не се научиш да го 
мразиш! 

Единствената сила, която греха има над теб, е любовта ти към него. Но ако ти е писнало от 
вина, страх и осъждение и можеш да кажеш: „Повече няма да нося укор на името на Исус”, 
тогава можеш да се изправиш чрез вяра и да кажеш: „Дяволе, разпознах те!” 

Готов ли си да се изправиш в името на Исус и да си признаеш: „Бях победен”? Изисква се 
много честност от твоя страна. Трябва да кажеш в сърцето си: „Да, това съм аз! От много 
време имам това нещо в себе си и то трябва да си отиде. Трябва да бъда освободен!” 

Точно в този момент трябва да накараш целия ад да обърне внимание, че Спасителя ти Исус 
Христос умря и проля кръвта Си, следователно дявола няма повече власт и не може да те 
победи: „Защото греха няма да те владее!” 

Ето какво трябва да направиш: 

1. Разбери, че Бог те обича, и че Той изпрати Сина Си Исус Христос да те освободи от всяко 
робство. Няма значение дали си влязъл в това робство преди да дойдеш при Христос или 
след това. Той е дошъл да те освободи! 

Не можеш сам да се бориш с дявола – вече си видял, че той е твърде силен за теб. Но 
битката на дявола не е срещу теб, а срещу Исус! Трябва просто уверено да се изправиш и да 
кажеш: „Заради Кръста!” 

2. Отхвърли всеки страх. Може да се страхуваш какво ще ти направи Сатана, но той няма 
власт да ти направи нищо. Дяволът е извратил смисъла на освобождението, понеже то 
всъщност е във властта на Исус Христос и само на Него! 

3. Застани върху онова, което ти казва Божието Слово: 
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1 Йоан 3:8 казва: „Затова се яви Божият Син – за да унищожи делата на дявола.” Исус 
нямаше намерение ти да бъдеш унищожен. Той иска да те избави, да те изкупи и освободи! 

Евреи 2:14 казва: „За да унищожи чрез смъртта този, който има властта на смъртта, тоест 
дявола”. Цялото ти освобождение дойде чрез смъртта на Исус Христос на Кръста! 

Колосяни 2:14 казва: „Той изличи написаното в постановленията на закона, което беше 
против нас, и го отстрани отсред нас, като го прикова на кръста и като разоръжи началствата 
и властите, Той ги изложи открито на показ, тържествувайки над тях чрез него.” Исус победи 
открито и на показ Сатана чрез победата на Голгота! 

4. Остави напълно греха си и вярвай на Исус да ти помогне да го умъртвиш. Кажи Му тази 
молитва: „Господи Исусе, искам да бъда свободен от греха си. Пуснах дявола да влезе в мен 
чрез собствената си воля, а сега чрез собствената си воля аз се отричам от греха си. Наричам 
го грях и изцяло Ти вярвам, че ще ми помогнеш да му устоя. Сега те моля да ме измиеш и 
изчистиш. Вярвам на Словото Ти - че съм опростен, измит и освободен чрез кръвта Ти. 

Всяко коляно трябва да се поклони пред името Ти – всичко на небето, на земята и под 
земята. Така че аз се изправям чрез името Ти срещу всяка демонична крепост в живота си. И 
чрез властта на Кръста Ти се моля да бъда освободен от демоничните духове, които ме 
контролират. Дяволе, трябва да се изправиш срещу Исус – не срещу мен, а срещу Исус! 
Заповядвам на тази крепост, която е надвиснала над мен, да падне чрез кръвта на Исус и 
победата на Кръста. Декларирам показен триумф над теб в името на Исус!” 

Сега прочети това обещание от Господ за теб” 

„Понеже той положи в Мен любовта си, затова ще го избавя. Ще го поставя нависоко, защото 
позна Името Ми.” (Псалм 91:14) 

Насочи любовта си към Исус сега. Чрез името и Кръста Му си освободен. Не чрез виковете 
ти, не поради нечии молитви за теб, а чрез името и Кръста Му! 

О, Господи, моля се за скъпоценния човек, който чете това послание в този момент. Излей 
милостта Си на това Твое дете, което е било държано в робство толкова дълго. Събори 
крепостта, счупи я и я унищожи в живота на това възлюбено дете. И в името на Исус го 
освободи! Заявявам, че всеки зъл дух и демонично робство трябва да избяга сега, в името на 
Исус. Освободи детето Си! 

Сега благодари на Господ и благослови името Му за пълното си освобождение днес. Той те 
обича и плати цялата цена за да те освободи! 
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