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1. УВОД- 

(СЛ 2) Християнската история разказва за 
един верен Божии служител, който на 
смъртното си легло се обърнал към жена си 
и промълвил: Моля те донеси ми котвите! 
Жена му не се колебала нито за миг, а 
веднага донесла словото Божие и зачела 
любимите му пасажи. 
 
Думата „котва“ е една от рядко срещаните 
думи в Словото Божие. Среща се само 4 
пъти в Новия Завет. Три от тях са Деяния 27 
гл. и четвъртото е в Евреи 6 гл. Интересно е, 
че именно тази рядка дума е пре-образ на 
една друга дума, която е една от най-
срещаните в Новия Завет- думата „надежда“. 
 
Ходил ли е някой от вас в Рим? 
(СЛ 3) Казват, че там ако отиде някой като 
турист, непременно трябва да посети 
катакомбите. Това са подземия с ниши, 
където Римляните са погребвали своите 
мъртви.  
(СЛ 4) Християните са били жестоко 
преследвани от Нерон. Обвинявайки ги в 
запалването на Рим, той започнал едно от 
най-жестоките саморазправи с тях.  
(СЛ 5)Катакомбите са били извън града. В 
града е било забранено да се погребват 
тела. Катакомбите са били нещо като 
гробище за римляните. По време на 
гоненията именно катакомбите се 
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превърнали в убежище за християните . 
Едно от тези места се нарича Катакомбите на 
Пресила- богата дама, която разрешила под 
нейната вила да се прокопаят в меката скала 
лабиринти за погребване на мъртъвци. Там 
са открити знаци и рисунки създадени от 
криещите се християни. Един от тези знаци е 
именно … 
(СЛ 6)КОТВАТА.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Нашия текст в Евреи е едното от четирите 
места където чуваме автора да споменава 
думата „котва“. Чуйте какво казва той: 
(СЛ 7) ЕВРЕИ 6:18  така че чрез две неизменими неща, 
в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо 
насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за 
поставената пред нас надежда; 6:19  която имаме за душата 
като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, 
което е отвътре завесата;  

Бог когато обещава дава двама свидетели. И 
понеже обещанието идва от Него, то и 
свидетелите са от най-високо място. Единия е 
Неговата Личност, а другия е Неговото Слово. 
Вероятно няма  да сме далеко от истината, ако 
кажем, че Сина и Духа са също свидетели на 
обещанията Божии.  

Тази сутрин обаче аз искам да помислим 
малко по-дълбоко върху това което автора на 
Евреи използва като преобраз на нашата 
християнска надежда, а именно КОТВАТА. 

(СЛ 8)Ние сме морски град и можем да видим 
котвата навсякъде: В логото на града, в 
морската градина, във Военноморския музей, и 
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т.н. Дали обаче придаваме духовен смисъл на 
този символ. Дано след тази проповед, винаги 
когато видим котва, не да я подминаваме, а да 
отправяме поглед нагоре и да благодарим на 
Бога за великата надежда и сигурност, която 
имаме в неговите обещния. 

И така какво имаме в Божиите обещания ние 
вярващите. Проповядвал съм друг път за 
обещанията Му и съм ви насърчавал да ги 
забелязвате в Словото и дори да си ги 
записвате, за да може в трудни дни, да си ги 
напомняме и да не губим надежда, защото те са 
КОТВАТА за християнина. Изпитвал съм това в 
живота си. Да изпаднеш в безизходица и 
Божието обещание да ти даде пълен 
мир(падалата сграда на съседите при строежа 
на църквата и Римл.8:28) 

Мили братко и сестро, ние имаме обещания 
от небето. Те са нашата котва! Какво означава 
да имам котва? Няколко важни неща: 

 

(СЛ 9) А) котвата е ключов елемент с 

определени цели: 

1- да пази кораба от разбиване в 

скали- когато вълните са големи, те влачат 

кораба в нежелана за капитана посока, тогава 
котвата се спуска за да го задържи, там където 
е за да не попадне на скали и да бъде разрушен 
и потопен. В такова време, казват че котвата 
струва колкото тежи, но в злато, защото спасява 
кораба и товара му от разрушение и смърт.  
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Вярващия не е може да заобикаля бурите на 
живота. Те връхлитат всеки човек. Разликата 
между вярващи и невярващия е …котвата. Как 
ли? Нашия Бог няма намерение да унищожава, 
да мачка и измъчва своите. Бурите за нас имат 
единствената цел да ни закалят и направят 
зрели за трудности и изпитания.  

Нека и новите и старите във вярата помнят, 
че никой не е защитен да не го духат ветровете 
на съмненията и бурите на страданията, но 
КОТВАТА на Божията протекция е достатъчна 
за да ни запази да не се разбием в скалите на 
лъжата и заблудата. 

Дръж се завързан за котвата: 
(СЛ10 ) Исая 49:15  Може ли жена да забрави сучещото си 
дете Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако 
и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.  

И 
2Пeтрово 3:9  Господ не забравя това, което е обещал, 

според както някои смятат бавенето … 
Бог ти е дал сили които да те превеждат през 

бурите и вятъра на живота и вярата. Ние сме:  
-по милост спасени, 
- движени напред в живота по благодат, 
- водени от небесна мъдрост  
-и мотивирани от божествена сила. 
И въпреки това идва време в което 

безкрайно се нуждаем от котва която да ни 
държи здраво прикрепени към нещо или някого. 
Божийте обещания са верни и неизменими. Те 
са здрава канара. 

 
За какво е нужна котвата? 
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(СЛ )2- тя да пази плавателния съд 

статичен(акустиран)- 

знаем, че не можеш да оставиш нито кораб, 
нито лодка във море или дори езеро без котва, 
защото водата постоянно е движена от течения, 
от температурни разлики, от вятър. Ако човек 
заспи в лодка без тя да е на котва, никога не 
знае къде ще се събуди. За да му е удобно, за 
да е спокоен, за да почива без страх, 
плавателния съд трябва непременно да е 
закотвен.  

В този свят няма солидна основа върху която 
да градиш живота си. Всичко се движи, всичко 
се променя, всичко е временно. Няма нищо на 
което да можеш да се облегнеш и да си 
спокоен, че няма да паднеш. 

Не е така при вярващия в Христос. Не е така 
при всеки който уповава на Бога. Бог не 
променя нито нрава Си, нито заповедите Си, 
нито обещанията Си, затова поколение след 
поколение вярващите могат да изучават, 
опознават и обикват Бога и така да учат и 
децата и внуците и правнуците си. Защото Бог е 
неизменим, същия, постоянен. Колко е хубаво 
това! Чуйте какво казва Словото: 
(СЛ 12) 
Maл. 3:6  Защото, понеже Аз Господ не се изменявам, Затова 

вие, Яковови чада, не загинахте.  

 
Евреи 13:8  Исус Христос е същият вчера днес и до века.  

И вярващия се уморява и иска да си почине 
от грижите и бедите на деня. Ние си лягаме с 
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вярата и спокойствието, че Бог е промислил за 
следващия ден, най- доброто за нас. Освен 
това, дори нещо да не е такова, каквото на нас 
ни се иска, ние пак знаем, че Бог е верен и няма 
да ни остави, но ще ни прати милостта и 
благодатта си. Слава да бъде на Неговото Име. 
Спи и почивай спокойно братко и сестро. 
Подводните течения на непостоянната  
икономиката, на несигурното здравеопазване, 
на безработицата, на пропуснатите 
възможности, тежката бюрокрация, на алчните 
политици, на некадърните специалисти и т.н. 
нека не те изваждат от равновесието което Бог 
ти дава. Исус каза: 

Йоан 14:27  Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви 
давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито 
да се бои. 

Можеш ли да се спреш! Да се успокоиш! Да 
се усмихнеш! И да благодариш на Бога, че Той 
е твоята котва! В Него е твоят/нашият мир са 
непоклатими! Алилуя! 

 
Каква е още целта на котвата?  

(СЛ 14) 3- котвата пази кораба от 

отклоняване от правилната посока 

Понякога насрещните ветрове са толкова 
силни и напористи, че кораба спира или започва 
да се движи, но не в посоката в която иска 
капитана. Когато силите не стигат и виждаш, че 
губиш контрол, най-доброто което можеш да 
направиш, не е да се бориш за да надвиеш 
съпротивителните сили, а да се отпуснеш. Как? 
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Като пуснеш котвата и изчакаш тя да ти помогне 
докато отмине вятъра.  

Достигали ли сте момент в който просто не 
можеш да се справиш с всичко, което трябва да 
свършиш? Просто идват повече ангажименти 
отколкото имаш време и сили да посрещнеш. 
Човешкото поведение тогава е да изпаднеш в 
депресия, да се паникьосаш, да търсиш помощ 
от всякъде и от всеки. Аз когато дойде такъв 
момент, просто спирам. Но не само това! 
Отивам и „закотвям“! Коленичавам пред Бога и 
Му казвам как се чувствам. Вземам Библията и 
чета с молитва за водителство и помощ. 
Интересно е че след това работата тръгва и 
най-често завършвам деня с нула задачи.  

 Тези противни ветрове може да духат в 
живота на непостоянния вярващ. Онзи който 
може да идва на църква, но вярата в него едва-
едва мъждука. От каква полза може да е той? 
Дали може на други вяра да предаде, ако сам 
той живее в оскъдица? Духовното му динамо 
скърца, прищраква, тока му е непостоянен. 
Изобщо отчайващо е!! Въпреки това, ако такъв 
човек, не се откъсва от котвата си, ако не къса 
онази ценна верига, която не го прави роб, а му 
подсигурява свобода от робство, той няма да 
потъне, няма да погине.  
 

Не по добър е живота в другата крайност. На 
правоверния вярващ. Онзи който внимава да не 
се оцапа дотолкова, че няма да отиде при никой 
за да му каже благата вест. Онзи който заради 
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ревност, за правдата, не спира да осъжда 
хората и да ги хока за всяка грешна стъпка. 
Онзи който от ревност за истината е изгубил 
всяко чувство на любов и състрадание, всяко 
чувство за простителност и нежност са 
безрезервно изгубени.  

В морето и на единия и на другия духат 
ветрове, които спират кораба или го отклоняват. 
При първия  ветровете на непостоянството, не 
позволяват Божията благодат да расте в този 
човек, а във втория ветровете на критичността 
и високомерието отклоняват и отвличат кораба 
в посока към гордост и неприемане на 
различните.  

Мили братко и сестро, ако усещаш че живота, 
бизнеса, интересите, семейството, амбициите 
са по-силни от вярата. Ако в живота си имаш 
неща които стоят преди Исус, а християнството 
ти остава на второ, трето, пето и десето място, 
тогава Исус ти казва, че не си достоен за Него. 
Губиш си времето. Това вместо да чакаш за да 
видиш къде ще те издухат тези ветрове, спри се 
на време. Котвата на Божите обещания за 
помощ и подкрепа са твоята котва: 
(СЛ 15)Йоан 6:37  Всичко което Ми дава Отец, ще дойде 
при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го 
изпъдя;  

Обещание -Котва. Хвани се за него. Вържи се 
за него! Повярвай в него! Действай според него! 

Ако ли пък си хиперправеден и виждаш у 
всеки човек около себе си грешник и нищо 
друго, ако си достигнал съвършенството, 
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дотолкова, че никой и с нищо не може да те 
зарадва или впечатли, знай, че и ти си прибрал 
котвата и макар да си мислиш, че вървиш 
уверено напред, това е течението на гордостта, 
което ти създава илюзия. Ти който не се 
доближаваш до някои хора, защото не са 
достойни за теб, или вече в молитвите си, не 
искаш прошка от Бога, защото не виждаш в 
нещо да грешиш. Исус и на теб ти казва: 

Не съди … 
А Стария Завет те предупреждава: 

Притчи 16:18  Гордостта предшества погибелта, И 
високоумието - падането.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 16)Котвата на нашия живот!? Разбираме 
ли смисъла и целта и? Оценяваме ли 
ценността и? Схващаме ли, че тя ни е нужна 
и когато сме в буря, и когато почиваме. Тя ни 
е нужна и когато полагаме всички усилия, да 
се движим срещу вятъра. Ако я имаме тя ни 
помага. Ако я имаме тя е толкава ценна 
колкото живота  ни. Ако я имаме ще 
разберем живота.  Ако я нямаме, ще бъдем 
блъскани и завличани в различни, неясни, 
плашещи, опасни и убийствени  посоки в 
океана на живота. 
 
Аз имам тази котва , а ти? 
Ние не можем в половин час да разгледаме 
всичко за котвата. Днес мислим за целта и в 
нашия живот. Друга неделя ще говорим за 
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материала от който е направена. Има много 
неща които „котвата „ спомената в Евреи 
може да ни разкрие.  
 
(СЛ 18)- Песен „Котвата“ 
 
 (СЛ 17) ЕВРЕИ 6:18  така че чрез две неизменими 
неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да 
имаме голямо насърчение ние, които сме 
прибягнали да се държим за поставената пред нас 
надежда; 6:19  която имаме за душата като здрава и 
непоколебима котва, която прониква в това, което е 
отвътре завесата; 
 
Важния въпрос имаш ли „котва“ ? Коя е 
твоята „котва“ и къде е закотвена? Ще 
издържи ли тя, за да спаси живота ти в 
критичните моменти на земното ти пътуване! 
Ако нямаш непоклатимата, небесна котва, 
тогава днес е денят в който да поискаш този 
важен за житейското пътуване компонент. 
Бог ти го предлага безплатно и драговолно в 
Исус. Приеми Исус днес и си закотвен. 
Независимо на колко години си и какви 
планове имаш. Имай сигурност в Исус.  
 
 


