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1. УВОД- 

Миналата неделя видяхме от Псалм 78 
няколко важни неща: 

Видяхме, че вие страдаме от хронично 
недоверие спрямо Бога, забравливост 
спрямо делата Му и глупост спрямо неговите 
Възможности. 

От друга страна разбрахме, че Бог е 
Постоянен в Словата Си и Чудесен в Делата 
Си. 

За себе си видяхме, че е добре да 
подържаме статута на Доверяващи се, 
Подчинени Помнещи хора. 

Голямата картина, която исках да 
нарисувам пред вас миналата неделя, беше 
че Бог е Бог на възможностите, а не на 
невъзможното. 

Ние имаме Бог който може и знае как и 
какво да прави в живота на нас хората. 
Особено на хората доверяващи се на Него!  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес с Божията помощ искам да 
продължим да мислим в тази посока. Аз като 
пастир искам да зная, че хората в църквата са 
уверени в тази истина и нейните разновидности. 
Второто което можем да бъдем уверени е, че 
Бог може да снабди нашите нужди и това се 
вижда в Библията на много места. Едно от тези 
места е текста който прочетохме в книгата 3 
Царе 17гл. 

Историята се случва през време на 
царуването на Израилския цар Ахав. Времето 
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на неговото управление е около 870-850г.пр.Хр. 
Женен за Езавел- зла, но много влиятелна 
жена. В действителност може да се каже, че тя 
е управлявала царството.  

По време на тяхното управление, грехът в 
Израил се умножава. За да не бъдат смущавани 
от Божиите служители в делата си, Езавел и 
Ахав избиват пророците, но само тези които са 
успели да заловят. Доста остават незаловени и 
един от тях е Тесвиецът Илия от 
Галаад.Междувременно, Бог наказва Израил 
чрез тригодишна суша произнесена от устата на 
Илия.  

Има едно нещо, че когато има природно 
бедствие, нужда от храна и вода имат всички- и 
грешните и праведните. Всички страдат.  

Между другото, ние всички, независимо 
дали сме силно или слабо вярващи, дали сме 
атеисти или агностици, всеки от нас изпада в 
състояние на нужда- материална, емоционална, 
физическа или духовна. Каква е тогава нашата 
реакция? Естествената реакция на всеки човек 
при появата на нужда е безпокойство. 

Нека внимателно чуем и аз и всички вие, 
какво казва Словото за безпокойството: 
Фил. 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с 

молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение;  

И още: 
Mat 6:25  Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота 

си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за 
тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът 
повече от храната, и тялото от облеклото? 26  Погледнете 
на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в 
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житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие 
не сте ли много по-скъпи от тях? 27  И кой от вас може с 
грижене да прибави един лакът на ръста си? 28  И за 
облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските 
кремове как растат; не се трудят; нито предат; 29  но 
казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е 
обличал като един от тях. 30  Но ако Бог така облича 
полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, 
не ще ли много повече да облича вас маловерци? 31  И 
тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще 
ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще 
облечем? 32  (Защото всичко това търсят езичниците), 
понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко 
това. 33  Но първо търсете Неговото царство и 
Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. 

Означават ли тези думи, пасивност от наша 
страна, да не се грижим за да задоволяваме 
нуждите си? Не! Словото ни учи да сме 
трудолюбиви като мравките(Пр.6:6). Словото ни 
учи да ако сме родители да се грижим за децата 
си! Ако сме пораснали деца, да не изоставяме 
родителите си. Да се грижим и да не оставяме 
близките си(1 Тим.5:8) 

Защо се появяват нуждите, а с тях и 
грижите? Защото Сатана има цел! С грижите 
той повдига съмненията в умовете и сърцата 
ни. И основното съмнение е: Може ли Бог?Дали 
наистина Бог може?Исус дава отговора на този 
въпрос: 
Maр 11:22  А Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.  

Ние имаме нужда да напишем тези думи на 
Исус на сърцата си! Трябва да си ги повтаряме 
като припев. Да си ги поставим като лозунг! Да 
ги изговаряме като формула на вярата! Да ги 
декларираме, когато се събудим всяка сутрин и 
вечер преди да заспим! 



 5 

Аз Георги имам вяра, че Бог може! 
Какво ни показва текста на прочетения в 

началото разказ? 
 

А) Източниците на нашите грижи 

1-7ст-Враговете  
Тесвиецът Илия беше послушен на Бога и 

затова се появиха врагове в живота му. Той 
трябваше да се крие 
3Цар.17:3  … скрий се при потока Херит, който е срещу 

Иордан.  

 Има време, когато настина се чувстваш 
добре с Бога. Гориш от любов към Него и искаш 
да Му служиш. Нямаш вина която да те тормози 
и чувстваш, че си на пътя за рая, но точно 
тогава, на пътя ти застава враг. И това ни е 
обещано спомняте ли си: 

„Ще бъдете мразени от всички, поради 
Моето Име …” Мат.10;Мар.13 и Лк.21 

Много хора си мислят, че с приемането на 
Исус в живота им ще настъпи спокойствие и 
мир. Много си мислят, че със спасението идва и 
спокойствието. Исус го казва това: 
Йоан 16:33  Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света 

имате скръб; но дерзайте Аз победих света.  

Скърбите в света и мира в Исус вървят 
заедно, но не всеки може да го разбере това 
лесно. Нужно ни е време и опит. Ако си мислиш, 
че понеже си вярващ и обичаш Бога, хората от 
света ще са ти приятели, лъжеш се. Може след 
време да искат да ти станат приятели, но 
първом ще се дразнят и ще те мразят. Знай, че 
колкото и да те мразят, те са победени и или ще 
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се предадат или ще повярват. Целта на Дявола 
е да те уплаши. Той иска ди ти внуши, че ако 
стоиш далече от Бога ще си по-добре. Той ти 
внушава, че ако си по-тих като вярващ, може да 
си спестиш неприятности.  

 
9-12ст- Наказание поради грях 
Бог каза на Илия : 

3Цар. 17:9  Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, 
заповядах на една вдовица там, да те храни.  

Бог казва с други думи на Илия: Стани , 
Иди, Стой! 

Стани от Херит, защото наказанието 
продължава, Аз трябва да се погрижа и за теб и 
за една вдовица, която е послушна и има нужда 
от Моята помощ. 

Иди в Сарепта, там съм подготвил нещо за 
теб и за нея. 

Стой там докато се свърши времето на 
страданието. 

Знай, че каквото и да става, Бог има 
промисъл за теб. Той може да наказва хората 
поради техния грях, ти може също да 
пострадаш, но няма да бъдеш изоставен или 
забравен. Вдовицата при която Илия беше 
пратен, не и беше лесно. Тя и сина и страдаха 
поради сушата, затова Бог прати Илия, за да и 
бъде от помощ.  

Нашето страдание поради наказанието 
идващо поради греха на обществото, не трябва 
да ни изненадва. Между другото, ние не трябва 
да гледаме на греха около нас със спокойствие 
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и безгрижно, само защото ние не сме участници 
в него. Нека никога да не забравяме, че причина 
за този грях сме и ние, защото не светим 
достатъчно и не сме достатъчно солени. 
Вярващия не трябва никога да се примирява 
или свиква с греха и да става толерантен към 
него. Защо ли? Защото ако дойде наказание, 
ние може да сме защитени, но няма да сме без 
страдания. Понякога Бог трябва да коригира 
нашето бездействие, с бедствия, които да 
стреснат безбожниците и да ги изкарат от 
летаргията им.  

 
17-18- Ненадейна загуба 

3 Цар.17:17  А след това, синът на жената, домакинята, се 
разболя; и болестта му бе тъй тежка, щото не остана 
дишане в него.  

Една жена, която даде много за Бога и 
получи много от Него, но …ето виждаме я 
хвърлена в ямата на скръбта. Нейния свят се 
срива в този момент. Тя няма никой друг, освен 
сина си и … Бог.  

Не мога да не мисля за Пастир Стойчо 
Апостолов. Не е съвсем същото, но е сходно. 
Онзи ден писах на сина му, да вземе татко си и 
да го изведе някъде, защото той е останал сам.  

Не мога да не мисля за сестрите, които са в 
нашата църква. Някои загубили деца, други 
загубили внуци. Това е нещо което ти спира 
дъха. А какво да кажем за майката на Ива, която 
гледа вече близо 2 години, как детето и умира, 
но не съвсем. Нашите нещастия не можем да ги 
победим, когато ни изненадат. Когато ни ударят 
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изведнъж и силно. Аз съм благодарен на Бога, 
че смъртта на моите родители дойде бавно и 
мъчително, но очаквано. Какво да кажат обаче, 
тези които току що споменах. Когато това стане, 
ние неизбежно си мислим( както и вдовицата: 
3 Цар. 17:18  …, Божий човече? Дошъл ли си при мене, за да 

ми припомниш греховете и да умориш сина ми? ) 

, че това е личното наказание идващо от 
Бога заради нашите грехове(защото всеки ги 
има малко или много). Бедствието идва 
бързо/мълниеносно и оставя след себе си 
скръб, разруха и сълзи.  

 
Да, това са честите извори на неприятности 

и безпокойства за нас. Те бяха такива 800 
години преди Христа, такива са и 2000 години 
след Христа. Ти минавал ли си през някое от 
тези? Или дори сега може да си в момента в 
някое от тези безпокойства? 

 

Б) Бог който промисля за нашите 

грижи 

Когато обаче говорим за безпокойствата и 
грижите, които дали скоростно или бавно ни 
мачкат, ние трябва да помним, че Бог не ни е 
забравил, но мисли за нас. И както Той мисли за 
нас, така и ние трябва да мислим за Него. 

3-4ст. – Бог не е изненадан 
Връщаме се в началото на главата и 

виждаме, че може Илия да беше изненадан, но 
Бог не беше изобщо изненадан. Той изкара 
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Илия от палата и го заведе в пустинята, за да 
му осигури вода и храна.  
3 Царе 17:4  Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те 

хранят там.  

Тогава когато трудностите и бедите дойдат 
до нас, ние трябва да помним това: Бог знае и 
може.Той е казал в  
Иса 45:7  Аз създавам светлината и творя тъмнината; Правя 

мир, творя и зло! Аз Господ съм, Който правя всичко това.  

Да труден за разбиране текст, но е факт, че 
без Божие разрешение, дори Дявола няма 
право да върши злото си-значи, Бог чрез своя 
инструмент допуска злото а бъде извършено и 
по такъв начин, можем да разберем значението 
на този текст. И като прибавим към тези думи на 
Исая, казаното в: 
2Кoр. 4:17  Защото нашата привременна лека скръб 

произвежда все повече и повече една вечна тежина на 
слава за нас,  

И в: 
Рим 8:18  Понеже смятам, че сегашните временни страдания 

не заслужават да се сравнят със славата, която има да се 
открие към нас.  

А накрая : 
Рим. 8:28  Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, 

които любят Бога, които са призовани според Неговото 
намерение.  

След тези стихове, ние не можем да се 
съмняваме, че Бог е предварително известен за 
предстоящото да се случи и е предприел всички 
необходими стъпки. Страданията и проблемите 
идват за да ни донесат слава, а славата със 
сигурност е доброто, което Бог е приготвил за 
нас-тук и в небето. Чуйте и това: 
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1Кo 10:13  Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, 
което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма 
да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е 
силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, 
така щото да можете да го издържите.  

Бог всичко е обмислил предварително за 
нас. Много преди да дойде премеждието, Той го 
е премерил и преценил, че ние ще можем да го 
понесем. 

Можем ли да разберем, какъв Бог имаме. 
Бог който не ни е оставил сами да се оправяме 
в голямата Вселена и в сложния живот. 
Наистина живота със неговите върхове и 
долини, е страшен и плашещ, но когато си 
представим Кой е редом с нас, тогава можем да 
сме спокойни. Този Който ни е създава, Той ни и 
съзидава. Бъди спокоен! Той знае! Той е готов 
отдавна с това което днес те плаши и ужасява.  

 
6ст.- Бог не закъснява 
Както Илия и на нас понякога ни се налага 

от палата, да отидем в пустинята. Но ако Бог ни 
праща там, ние трябва да сме спокойни, че Той 
е промислил, на време всичко за нас.  
3Цар. 17:6  И враните му донасяха хляб и месо заран, и хляб 

и месо вечер; а той пиеше от потока.  

Аз закусвам с мюзли или нютробулет 
(питайте жена ми за последното). Исая 
закусваше хляб и месо. Нямаме информация 
закуската или вечерята му да са закъснявали 
или доставката му да е прескачала ден.   

Ако ти си верен и даваш Божието Богу, 
тогава и Бог ще бъде верен към теб, винаги 
когато си в нужда. Вижте: 
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Фил. 4:19  А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според 
Своето богатство в слава на Христа Исуса.  

Но преди този стих ние виждаме, че 
Филипяните бяха отделили и дали за Павел и 
мисионерите с него, така че да зарадват 
сърцата на тези Божии служители. 

Пр.Онзи ден бях с един брат в колата му. 
Споделих му, че когато пътувам на дълъг път, 
кръста ми започва да ме боли защото колата ми 
вози твърдо. Той ме попита дали неговата вози 
меко и аз изказах възхищението си, от мекото 
возене. Той тогава ми каза: ако ти трябва кола 
за дълго пътуване, обади ми се и ползвай 
моята, а аз ще карам твоята. Това ме зарадва и 
аз се моля, както Павел, Бог да задоволи всяка 
негова нужда според своето богатство. 

 Бог вижда бъдещето, но вижда и сърцата 
ни. Той няма да благоволи, ако ние лъжем и 
крадем, а след това искаме да построим чешма 
за да изкупим престъпленията си. Но когато Бог 
вижда, че сърцето ти е чисто и ти искаш да 
служиш на Бога, с това което имаш, тогава Той 
не закъснява: 
Maт. 6:33  Но първо търсете Неговото царство и Неговата 

правда; и всичко това ще ви се прибави.  

 
14ст.- Бог е готов за бъдещето 
В историята на тесвиеца Илия, има един 

много ключов момент: 
3 Цар. 17:14  защото така казва Господ Израилевият Бог: 

Делвата с брашното няма да се изпразни, нито стомната с 
маслото ще намалее, до деня, когато Господ даде дъжд на 
земята.  
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Това е момента на вярата в действие. 
Ключовия момент разбирате не е за Илия, а за 
вдовицата. Илия беше свикнал и се беше 
научил да действа на вяра, но вдовицата и 
трябваше време и …вяра.  

Когато имаш да дадеш е благословено, но 
когато умираш- понеже нямаш, тогава да 
дадеш, защото разбираш, че е за Божието 
царство, това е вяра в действие.  

Какво е ключовото? Ключовото е, че когато 
ти разчиташ на Бога, дори да останеш без 
провизия, дори да се движиш на ръба на 
пропастта, Бог няма никога да те бутне за да 
паднеш. Той ще те крепи и в определения от 
Него момент, ще ти даде, ще те изведе, ще ти 
хване за ръката. Той има план за твоето 
бъдеще. Той е промислил за всичките ти дни до 
края на това земно пътуване.  

И ако послушанието на вдовицата беше 
ключово тогава, то и нашето послушание  е 
ключово днес. Винаги послушанието е било 
ключово пред Бога, относно нашата вяра: 

Бог го оцени в Авраам, когато поиска сина 
му. 

Бог го оцени при Ной, когато стоеше кораб 
там където няма море. 

Бог го оцени в Данаил, когато враговете му 
скроиха капан. 

Бог го оцени в Давид, когато бягаше за 
живота си. 

Бог ще го оцени и при теб и мен, когато ние 
се научим да гледаме отатък болката и 
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страданието, за да видим Бог, който може и 
иска да ни помогне. Ти достигнал ли си? Аз 
достигнал ли съм? 

   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

В) Тайната на Божия промисъл  

Вярвам, че вече се досещате накъде 
Словото води нашите мисли! Вярвам, че 
усещате, че Бог очаква вярата ни/доверието ни 
в Бога, да е в центъра на живота ни. Нашето 
житейско пътуване, независимо с какво е 
изпълнено- бизнес, кариера,семейство, деца, 
или какво и да е друго, да бъде на крилата на 
вярата. 

3ст.”иди от тука … при потока Херит”- 
Вярата в Божия план- от палата в пустинята. 
Ако Бог поиска да излезеш от палата, за да 
отидеш да живееш на вяра в пустинята на 
живота, как ще реагираш? Ще се довериш ли, 
на Бога, че Той има план за теб, дори там в 
пустинята?Там където няма удобства, няма 
храна, няма вода?  

Бог е използвал това доверие на 
вярващите и много от тях са оставили дом, 
родина, работа и сигурност за да отидат и 
благовестват. Благодарение на тях Словото 
идва и в България. На нас думата мисионерство 
не ни е много позната. Това е именно доверието 
в Божия план, не в моя! 

 
9ст.”иди в Сарепта сидонска и седи 

там”- Вярата в Божия път- когато изворчето 
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пресъхне. Как ли се е чувствал Илия, когато и 
малкото, което е имал вече го няма! Сигурно си 
е мислел: Край, ударих дъното. По-лошо не 
може да бъде. Враговете ми ме чакат,  водата 
ми свърши, а без вода, храната няма да ме 
ползва дълго в пустинята. 

Ако чувстваш, че вървиш към дъното! Ако 
удариш дъното дори! Тогава имаш две 
възможности:  

-да гадаеш, какво ли прави Бог в живота ти-
може само да се объркаш още повече. Бог не 
може да бъде разгадан и обяснен.  

-да се отпуснеш да те води Бог. Това 
означава да се довериш на Неговия път. 

 Пр.Аз понякога съм достигал до положение 
да се чувствам, психологически достигнал 
дъното. Всичко сякаш се обърква, нищо не 
върви, всичко каквото хванеш се проваля. В 
такива моменти, аз съм се научил- оставям 
всичко, спирам, изключвам мислите си и 
емоциите си и казвам: Боже, ти ме въвеждаш в 
този житейски хаос, аз не мога и отказвам да се 
боря, Ти ме изведи! Точка! Отивам някъде на 
тихо, взимам Библия и в молитва разговарям с 
Бога , като Му споделям чувствата и мислите 
си. Когато мине време, аз разбирам, че хаоса 
някак се е оправил, проблемите вече не са 
проблеми и аз мога да продължа напред. 
Напред в с Бога в Неговия път. И помнете, че 
при нас Божия път е възможно най-лекия. Има 
вярващи, които са жертвали живота си, за да 
прокарват Божия път, в който са вярвали.  
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13-16ст „не бой се, …омеси първо за 
мене една малка пита”– Вярата в Божия 
промисъл- когато искат да дадеш и последната 
си хапка. Вдовицата беше достигнала своето 
дъно, но когато и поискаха, тя даде.  

Пр.Гледах един кратък филм. Просяк спи на 
пейка. Един младеж докато спи му пъха едра 
банкнота във сгънатото под главата елече. 
Мъжа се събужда и не вярва на очите си. Отива 
в близкия магазин и си купува възглавница и 
още нещо с парите, които небето му изпраща. И 
когато се радва на придобивките, до него сяда 
млад мъж, който говори по телефона. Просяка 
дочува, че мъжа се безпокои за детето си, което 
е болно, а той няма пари за да плати лечението 
му. Тогава просяка казва на мъжа да му пази 
раницата и отива в магазина, връща покупките 
си и дава парите на мъжа за да плати за детето 
си. Тогава мъжа се разкрива пред просяка и му 
дава още повече пари.  

Бог е обещал за нас, че няма да просим, но 
ако в просяка, в който вероятно няма вяра в 
Бога, но има доброта и желание да се лиши от 
личния си комфорт за да помогне, тогава колко 
повече ние, които знаем, че зад нас стои най-
богатия Бог, да не можем да се доверим на 
Неговия добър промисъл за нас. 

Огледай се братко и сестро! Бог очаква от 
нас доброта. Добротата е вяра в Божия 
промисъл.Ти може да даваш последното, но Бог 
има достатъчно, за да задоволи нуждите ти и 
няма да те забрави. 
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14ст. „това казва Господ Израйлевия Бог”– 
Вярата в Божието обещание- когато знаеш, че 
Бог е казал. Ще знаеш, ако си го чел или чул. 
Вярата идва от слушане, а слушането идва от 
Словото Божие. Не се доверявай на лъжите на 
Дявола. Той ще ти ги шепне в ухото и в ума. 
Довери се на това което казва Господ и няма да 
бъдеш подведен.  

 
17-24ст.”тогава той се простря три пъти 

върху детето… та се върна душата на детото” 
Вярата в Божиите свръхестествени 
възможности. Ти вярваш ли в чудеса?  

Доколкото мога да си спомня, до този 
момент в историята на Израил нямаше друг 
случай на възкресение на мъртъв. От къде 
тогава Илия имаше такава вяра, че детето ще 
възкръсне?  

Илия вярваше във свръхестесвените 
възможности на своя Бог. 

Бог може! До къде се простира твоята 
вяра?   

 
 
 


