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1. УВОД- 

Миналата седмица автора на Посланието 
към Евреите ни предизвика да мислим по една 
тема, която е много близка до нас като 
Варненци. Всеки българин обича морето и също 
се впечатлява от този сериозен корабен 
елемент- котвата. В това послание котвата е 
метафора на надеждата на Християнина. За да 
проумеем нашата надежда, ние трябва да се 
замислим за котвата. Трябва да изучим котвата. 

Миналата неделя говорихме за 
предназначението на котвата.  

1- (СЛ 2)Тя пази кораба от разбиване в 
скали, когато има буря. Надеждата пази 
Християнина от емоционален и духовен 
срив, когато той преминава през 
изпитанията или изкушенията на живота. 

2- (СЛ 3)Тя държи кораба или лодката 
акустирани- на едно място, за да не 
могат вятъра и теченията да отвличат от 
правилното място на покой. Казват, че 
през Август, в Черно Море се появяват т-
н.“мъртви течения“. Това са силни и 
бързи течения, които не се виждат, но 
действат пагубно, за осмелилия се да 
плува тогава. И тази година такова 
течение е отнело живота на млада жена. 
Християнина често се отпуска и забравя, 
че живота е пълен с злокобни течения. 
Надеждата ни в Христос е, че когато ние 
сме задрямали сладко, Той ще ни държи 
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и няма да допусне да бъдем отнесени в 
неизвестна и опасна посока далеч от 
спасителния бряг. 

3- (СЛ 4)Котвата пази кораба и от силни 
насрещни ветрове, които са толкова 
силни, че двигателя не успява да 
подържа курса и кораба трябва да бъде 
закотвен докато вятъра премине. В 
нашия живот, често задухват 
насрещните ветрове на заетостта, 
неспособността да се справяме с живота 
и всичко с което той ни товари. Когато 
спреш в невъзможност да вървиш срещу 
вятъра на живота, можеш да се закотвиш 
в надеждата, че Той е с теб и може да ти 
помогне. 

Опитал ли си тази котва в личните ти житейски 
бури, или в покоя или срещу вятъра? Ако си 
пропуснал да се закотвиш, не допускай да се 
отклоняваш от правия курс на вярата и 
доверието в Бога, чрез Христос.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес ще продължим да мислим за 
значението на надеждата в нашия живот.  

От какво е направена котвата и какъв е 
нейния дизайн 

(СЛ 5)А) Материала на котвата  

Котва не се прави от какъв да е 
материал. Тя се прави основно от три 
материала- закалена стомана, алуминий или 
титан.  
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Здравината на котвата е от голямо 
значение за капитана. Ако котва се счупи, 
това може да е краят. Материала на котвата 
се обработва така,  че да може да издържа 
цялата тежест на кораба.  

От какъв материал е твоята котва? Кога 
надеждата ни може да се счупи? Това може 
да стане, когато котвата ни е нещо временно 
и преходно.  

Не е рядкост, хора да пожелаят да се 
кръстят и когато това стане, скоро след това 
сякаш забравят своето обещание пред Бога 
и изчезват. Не, не отиват в друга църква! Те 
изобщо забравят Бога, сякаш са изпълнили 
ритуал, който да ги успокои и се връщат от 
там от където са дошли. Много се кръстиха 
малко останаха. Много тръгнаха, малко 
продължиха. Така беше при Христос, така е и 
днес. Защо се случва това? Защото котвата 
им е лъжлива, слаба и чуплива.  

(СЛ 6)Днес много млади се обвързват в 
брак, но малко са семействата които 
доживяват старост заедно. Често ги виждаме 
да правят брачни договори, ако евентуално 
се разведат, какво да се случи.  

(СЛ 7)Какъв е материала на твоята 
надежда? Помисли и честно си отговори! 
Разчиташ ли на Христос? Да не би да казваш, 
че Христос  е твоята надежда, а дълбоко в 
сърцето си да търсиш и да вярваш в нещо 
по-видимо, по-осезаемо. Ако надеждата ти е 
във временни и земни неща, тогава тя няма 
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да устои във времето на бурята. Да не би 
тръгвайки с Христос, ти си направил свой 
договор. Ако евентуално Той не изпълнява 
желанията ти, ако не одобрява поведението 
ти, ако си позволи да те накаже, за да те 
коригира, ти си запазваш правото да Му 
обърнеш гръб. От опит ще ви кажа, че 
колкото по дълго човек се е закотвил в 
Христос, толкова по-трудно е да се отречеш 
от Него. Колкото повече Го търсиш и живееш 
с Негова помощ и водителство, толкова 
повече се прилепваш до Него и спойката 
става по-здрава.  

Но да се върнем на материала от който е 
направена твоята котва!? 

Когато Исус е приготвял котва за тебе и 
мене, Той е вложил много ценни материали: 
Своята кръв, Божествена любов, Смирение 
… компонентите са много и винаги можем да 
пропуснем нещо. От Негова страна, тя е 
здрава. Толкова здрава, че Апостол Павел я 
описва така…:  
(СЛ 8) Римл. 8:38  Понеже съм уверен, че нито 

смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, 
нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, 
8:39  нито височина, нито дълбочина, нито 
кое да било друго създание ще може да ни 
отлъчи от Божията любов, която е в 
Христа Исуса, нашия Господ.  

Но за да бъде котвата достатъчна и да 
ти върши работа в тежко време, ти трябва да 
си вързан към нея. Вярата е връзката ти с 
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котвата. Тя е онази верига или въже или 
конец с който си се вързал към котвата. 

Пр. Има два вида котви. Едните са на 
борда на кораба, но има и такива които са на 
дъното на морето или океана. Те се слагат 
там където чисто има бури. Те са много 
тежки и не могат да бъдат вдигнати или 
преместени. Тях не ги виждаш, но виждаш 
т.н. буй 

(СЛ 9) 

който плува на повърхността и 
всеки кораб в бедствие, може да се закачи, за 
него докато премине опасността. Не си ли 
закачен за котвата, бурята ще те повреди.  

Вяра не означава само да казваш: 
вярвам, вярвам! 

Всеки може да каже това. В Америка 
един от традиционните лозунги е „Вярвай!“, 
но не изяснява в Какво или в Кого! Днес 
много българи смело ще заявят: Аз вярвам в 
бога! 

Празна декларация, защото ако го 
разпиташ в кой бог вярват, ще разбереш, че 
богът на много е различен от Библейския 
Бог. 
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(СЛ 10)Пр.  Осуалд Чембърс -

Шотландски баптистки евангелизатор, учител и автор пише 

следното: 

„Да вярваш означава, независимо дали си избавен от 

бедствието в живота или не, да не спираш да вярваш, че Бог е 

Любов!“  

Кога съм закачен за котвата?  Да, тя е 
здрава, тя е надеждна, тя е сигурна, но аз 
трябва да съм закачен, чрез вяра за нея.  

Пр. Един мой колега писа книга за 
вярата. Вярата може да е различна. Малка, 
голяма, силна или слаба, клатеща се или 
стабилна, но има една вяра, която е важна за 
всеки човек роден на земята и това е 

спасителната вяра.  

Пр. Нека ви припомня една Библейска 
история: 

Гр. Филипи в Гърция е Библейско място. 
В затвора там са били Павел и Сила, когато 
са отишли за да проповядват Словото. 
Посред нощ, те пеят песни, когато става 
земетресение и вратите на затвора се 
отварят и веригите на затворниците падат. 
Тъмничния началник, виждайки, това, иска 
да сложи край на живота си, но Павел го 
спира. Тогава тъмничния началник, задава 
един особено важен въпрос: 
(СЛ 11) Деяния 16:30  и изведе ги вън и рече: Господа, 

що трябва да сторя за да се спася?  16:31  А те казаха: 
повярвай в Господа Исуса (Христа), и ще се 
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спасиш, ти и домът ти.  16:32  И говориха Господното 
учение на него и на всички, които бяха в дома му. 16:33  И 
той ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и 
без забава се кръсти, той и всичките негови.  

(СЛ 12) И тук искам да задам един въпрос: Ти 
спасен ли си?  
Какво представлява вярата ти в Исус 
Христос? Дали тя е плод на вълнуваща 
емоция, която с времето ще избледнее или е 
резултат на една дълбока вътрешна 
убеденост, изградена на основата на 
преживяно истинско новораждане, чрез 
покаяние от греховете и приемане на Исус 
като Господар на живота ти? Дали си само 
впечатлен от църквата и хората там или си 
взел недвусмислено решение да подчиниш 
живота си на Бога и вярата ти да стане 
ежедневие. Дали се наричаш Християнин, 
защото ти харесва или защото познаваш 
Христос, като свой личен Спасител?  

Ако сега ти задам въпроса: Ти вярваш 
ли, че Христос е пролял кръвта си и за 
твоите грехове? Как ще отговориш?  

Ако те попитам: Вярваш ли, че твоите 
грехове са отнети, чрез силата на 
Христовата жертва? Как ще ми отговориш?- 
(СЛ 13) не зная, надявам се, може би, Бог 
знае(аз не) или без колебание можеш да 
заявиш:  
(СЛ 14) Да, моите грехове са простени в 
Христос! 

Материала на котвата е най-здравия. 
Нито времето, нито атмосферните условия, 
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нито водата, могат да му отслабят силата и 
здравината. Но от какво е направена твоята 
вяра. Каква е връзката ти с котвата? Емоция 
или Увереност в действието на Христовата 
кръв в твоя живот?  

 

(СЛ 15) Б)Модела на котвата 

И така какво представлява котвата ни. Тя се 
състои от вретено и две здрави и силни лопати.  

 
Те са закрепени към вретеното със здрави 

болтове, за да не могат да се отделят.  
Две лопати които трябва да са много 

надеждни, които се забиват дълбоко в дъното 
за да задържат тежестта и на кораба и на 
бурята. Чуйте какво ни казва текста: 
(СЛ 16) Евр.  6:18  така щото чрез две неизменими 

неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме 
голямо насърдчение 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;  

Кои са двете неизменими неща? Кои са 
двете лопати на котвата, на които може да 
падне цялата тежест на кораба и на бурята и те 
да издържат? 
(СЛ 17)Текста ни ги казва. Това са: 

1) Божиите обещания 
2) Божията клетва 

За да нарисува картината добре, автора 
на Посланието до Евреите препраща в Стария 
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Завет. Историята на Авраам. Един човек, който 
беше решил в сърцето си да бъде послушен на 
Бога. В резултат на това си поведение той 
прекара живота си в едно скитане из Ханаан. 
Той не се застоя в градовете които тогава 
хората си градяха. Той не се смеси с 
беззаконието на тогавашните общества. Ние 
слушаме библейските истории, че ако си жена в 
тази градове, лесно може да станеш жертва на 
силните и грубите мъже. Ако си чужденец, 
лесно може да станеш жертва на пиянска 
глутница. Градовете бяха сборище на пияници, 
гуляйджии и развратници. Авраам беше опазен 
от Бога от онова общество. Бог му даде 
обещание и той изживя живота си с вяра в това 
обещание- че от него ще произлезе велик и 
многоброен народ. Божии народ. 

Бог обеща това на Авраам. Видя ли 
Авраам изпълнение на това обещание? НЕ. 
Даже страда почти цял живот бездетен. Накрая 
когато Бог му даде син,  
(СЛ 19) Той преведе вярата му през огнено 
изпитание, като поиска Авраам да принесе 
единствения и възлюбен син в жертва на Бога. 
Авраам се подчини и щеше да го направи, 
защото имаше пълна вяра в Бога. Аз си мисля, 
че когато Авраам е отивал към Мория(мястото 
на жертвата-Битие 22 гл.), единственото нещо, 
което е давало сила на този баща да върви към 
мястото където от него се иска да посегне на 
живота на сина си, е била ВЯРАТА В БОЖИЕТО 
ОБЕЩАНИЕ.  
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БОГ Е ОБЕЩАЛ! ТОЙ НЕ БИ НАПРАВИЛ 
НИЩО, КОЕТО ДА Е В РАЗРЕЗ С 
ОБЕЩАНИЕТО МУ! 

И стих 15 ни казва: 
(СЛ 20) Евр. 6:15  И така, Авраам, като устоя, получи 

обещаното.  

И понеже Авраам се е държал здраво за 
обещанието, той е получил обещаното, и този 
път под клетва, дадена от Бога. Уоу! Разбираме 
ли какво значи Бог да ти се закълне. Страховито 
е да говоря за това. Чуйте какво става след 
събитията на Мория.  
(СЛ 21) Бит. 22:15  Тогава втори път ангел Господен 

викна на Авраама от небето и рече:  22:16  В Себе Си се 
заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и 
не пожали сина си, единствения си син,  22:17  ще те 
благословя премного и ще умножа и преумножа 
потомството ти като небесните звезди и като пясъка на 
морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на 
неприятелите си; 22:18  в твоето потомство ще се 
благословят всичките народи на земята, защото си 
послушал гласа Ми.  

Това показва колко сериозен е Бог, когато 
казва, че иска да благослови.  

Тук искам да отворя една скоба. Исус е 
евреин и проповядва на Евреите. Авраам е 
евреин и евреите са негово потомство. Какво 
общо имам аз с това благословение!? Бог го е 
дал на Евреите, и го изпълнява за тях! 

Погледнете още веднъж  обещанието и 
клетвата: 
(СЛ 22) Бит. 22: 16  В Себе Си се заклевам, казва Господ, 

че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, 
единствения си син,  22:17  ще те благословя 
премного и ще умножа и преумножа потомството 
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ти като небесните звезди и като пясъка на 
морския бряг; и потомството ти ще завладее 
портата на неприятелите си; 22:18  в твоето 
потомство ще се благословят всичките народи на 
земята, защото си послушал гласа Ми.  

Благословението е за Авраам, е за Евреите, 
но е и за народите по земята, от които сме аз и 
ти. И благословението не е за кой да е, а за 
онези които споделят вярата на Авраам. 
Котвата държи онзи който е закачил лодката си 
за нея.  

Как става това? Чрез Исус и чрез вярата ни 
в Неговото дело, на земята, на кръста, а сега и 
на небето, за теб и мен лично.  

Кой е Исус за мен? 
Какво е направил за мен? 
Какво е казал за мен? 
Къде е сега и какво прави за мен? 
Това са въпроси, на които ти и аз трябва да 

имаме ясни и конкретни отговори! Ако ти 
нямаш, ела и ще говорим за да намериш 
отговорите! Ако нямаш отговори, тогава ти не си 
закачен за котвата! Опасно е! Внимавай! 
Сериозен съм! Не само внимавай, защото с 
внимание, няма да избегнеш нито бурята, нито 
бедствието! ПОБЪРЗАЙ, да се закачиш, чрез 
пълна и безрезервна вяра в Христос.  

В Христос ти имаш онази здрава котва, 
която може да не виждаш, защото е „вътре зад 
завесата“ както се изразява автора, но Бог ти се 
е заклел: Здрава е и нищо във Вселената не 
може да я счупи.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 
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Братко и сестро, закачил ли си се за 
котвата на Божийте боещания за 
благословения в Христос чрез веригата на 
вярата? 

Ако не си, ДНЕС Е СПАСИТЕЛЕН ДЕН! 
Вратата на Божието спасение е отворена за 
всеки, който с вяра пристъпи към 
обещанията на Бог. Те остават във времето 
и са запечатани с Божията клетва! Нищо и 
никой не може да ти ги отнеме.  

Ако си закачен, тогава независимо колко 
е бурно около теб, не фокусирай вниманието 
си върху вълните, вятъра и гърмовете. 
Фокусирай се върху Исус. Словото ни учи 
това: 
(СЛ 23) Евр.  12:1  Следователно и ние, като сме 

обиколени от такъв голям облак свидетели(като имаме 
толкова много примери на вяра преди нас), нека 
отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита, и с 
търпение нека тичаме на очертаното пред нас 
поприще(очертаната пред нас писта),   

(СЛ 24) Евр.  12:2  като насочваме своя взор 
към(фокусираме се върху) Исус Начинателя (Автора) и 
Завършителяна нашата вяра, Който заради предстоящата 
Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна 
отдясно на Божия престол.  12:3  Защото размислете за 
Този, Който издържа от грешните такова противоборство 
срещу Себе Си, за да не ви дотяга и да не ставате 
малодушни,  

 


