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1. УВОД- 

 Трета неделя вече мислим и говорим по 
една морска тема: КОТВАТА. Свикнали сме 
да говорим за живота като за пътуване. 
Чуваме често да се говори за „лодката“ или 
„кораба“ на живота. Говорим за житейските 
бури. Всеки от нас е свикнал да гледа на 
живота, като на една нестабилна основа, в 
която лесно човека може да започне да 
потъва. 
 
Словото Божие, в Посланието към Евреите, 
точно и конкретно говори за надеждата като 
„котва“. Защо е използвана тази метафора? 
Надежда-котва!  
(СЛ 2)Можем да кажем, че знаем, за какво 
служи котвата. Тя задържа плавателния съд 
към единствената здрава основа в морето 
или океана- дъното. Интересно е, че то 
изглежда доста несигурно, но всеки 
плавателен съд, и до ден днешен разчита, 
само на дъното за да акостира. Да задържи 
кораба на едно място, движещ се, но 
обезопасен от ветровете, теченията, 
вълните.  
(СЛ 3) Дъното не се вижда от моряците. Там 
не се знае, за какво се захваща котвата. 
Знаем, че дъното обикновено е пясък, или 
тиня, или скали. Независимо какво е, то 
винаги върши работа и котвата независимо 
от естеството му задържа кораба, колкото и 
да е голям и тежък.  
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Вижте какво казва Словото: 
(СЛ 4) 
Евр.6:19  която имаме за душата като здрава и 

непоколебима котва, която прониква в това, което е 
отвътре завесата;  6:20  гдето Исус като предтеча 
влезе за нас, и стана първосвещеник до века 
според Мелхиседековия чин.  

 
Нашата котва е Христос. Тази котва е 
спусната, не в дъното на океана, а зад 
завесата на Святото място. Не Светая 
Светих, който евреите очакват с нетърпение 
да бъде възстановено в Ерусалим и в храма, 
а истинското Свято място, където е 
истинското Божие присъствие, където сега 
не виждаме, но с очите на надеждата, 
виждаме, че там пред омилостивилището, 
стои и се застъпва за нас Христос-нашата 
жива Надежда. В Него ние виждаме двете 
„пера“ на котвата:  

(СЛ 5)  
1) Божиите обещания 
2) Божията клетва 

В Христос, ние виждаме изпълнени Божиите 
обещания, и Божията вярна клетва, с която 
Той се закле на Авраам: 
Първо Той обеща на Авраам, че ще го 
благослови от вярата му. Авраам беше 
благословен защото, чрез неговия син, Исак 
се роди потомството на Израил, чрез който 
народ, ние днес познаваме как Бог мисли и 
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работи. В този народ Бог дойде в лицето на 
Христос, за да разкрие Бог за целия свят.  
В Христос ние виждаме също изпълнение на 
Божията клетва на Авраам, за това, че чрез 
неговата вяра, ще бъдат благословени 
всички народи по земята.  
(СЛ 6) 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.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Миналия път споменахме бегло, за това, че 
както Котвата е важна, много е също важна 
връзката между плавателния съд и котвата. При 
по-малките корабчета, връзката може да е 
въже-конопено или стоманено. Такива въжета 
обаче, са по-скоро за несериозни кораби. 
Такива които служат за удоволствия, не за 
работа. Виж, за един сериозен кораб, говорим 
за връзка, която също трябва да е много 
сериозна и се прави с голяма отговорност и 
надеждност. Тази връзка се казва КОРАБНА 
ВЕРИГА. И когато говорим за корабна верига, 
ние не говорим за конец или за въже, а за 
изключителна система от отделни елементи, 
всеки от които трябва да е много добре 
изработен и свързан с останалата част на 
цялото съоръжение.  
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Нека тази сутрин си зададем няколко 
въпроса: 

(СЛ 7) 

1) Първия е: Ти имаш ли котва? 

Ако твоята котва е на борда на кораба ти, тя 
изобщо не те вълнува и не се сещаш за нея.  
Хора, които поставят надеждата си върху 
себе си, не могат да разчитат на помощ в 
буря. Ако разчиташ на себе си!? Ако се 
надяваш на свои сили, здраве, връзки, 
средства, власт, социално положение, 
възможности, или какво и да било друго, ти 
си сложил надеждата си на безполезно 
място. Тя няма да ти свърши работа, когато 
ти е нужна. Котвата е ефективна, когато е … 
Да, автора на Евреи ни подсказва:  

(СЛ 8) 
Евр. 6:19  … като здрава и непоколебима котва, която 

прониква в това, което е отвътре завесата;  

 Когато котвата потъне във водите на океана, 
когато се скрие от погледа ни, когато силуета 
и се изгуби зад завесата на водата и 
дълбочината, ние можем да сме сигурни, че 
тя е там, сигурно потънала в дъното на 
океана и непоклатимо, ще ни държи. Тя е на 
място, което не виждаме, но знаем, че е 
сигурно и ще ни е достатъчно, за да ни спаси. 
Не я виждаме, но сме убедени, в нейния 
сигурен захват.  

Исус проникна дълбоко зад завесата. Много 
Първосвещеници влизаха там за да принасят 
жертви за народа и неговите грехове. Никой от 



 6 

тях не можа да проникне толкова дълбоко, 
колкото Исус. Исус влезе и принесе Себе Си в 
жертва, за греховете на всички. Той отвори път, 
за мен и теб, за да можем да добием надежда и 
достъп до Божието присъствие. Алилуя! 
 

(СЛ 9) 2.Втори въпрос: Ти имаш ли 

верига? 

Може котвата ти да е съвършена, но тя не 
те ползва, ако нямаш верига.  

Вярата е нещо уникално. Исус докато беше на 
земята, постоянно, говореше за вярата, 
обвиняваше хората в липса на вяра, хвалеше 
онези които показваха вяра, учеше учениците 
си на вяра. 
Ап.Павел, ни подсказва, че вярата е нещо, 
което ние трябва да не спираме да 
практикуваме. Той казва в Посл.към 
Галатяните: 
(СЛ 11) 
Гал. 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те 

са Авраамови чада;  

   Вярата изисква упражнения от наша страна. 
Упражняваш ли вярата в своя живот? И млади и 
възрастни знаем, какво означават 
упражненията. Упражняващия, често мисли и 
върши онова в което се упражнява. Ако 
упражнява бягане, той често бяга, без да го 
гонят, без да се състезава, без да го карат, без 
да му напомнят.  
Какво означава това за нас, които се наричаме 
вярващи? Това означава, да търсим всеки ден 



 7 

причина да упражняваме вярата си. Не да 
караме другите да упражняват вярата си поради 
нас, а ние да упражняваме вяра. Това е доста 
егоистично упражнение. Твоята вяра си е твоя, 
аз искам моята да расте. Ще живея на вяра! Ще 
работя чрез вяра! Ще практикувам вярата, 
колкото си може по-често. Нашата вяра е 
нашата верига, която ни свързва с Христос.  
 
Пр. Тези дни в моето обучение, видях какво 
означава вярата. Когато човек учи, вярата е 
много нужна. Защо? Защото колкото повече 
учиш, толкова повече виждаш, че не знаеш, а 
когато осъзнаваш, че не знаеш, те хваща страх, 
че ще се провалиш. В такива моменти ти се 
иска да захвърлиш всичко, да се предадеш, да 
кажеш „не мога“, „стига толкова“, „това е по-
силно от мен“. Това са мисли, които са толкова 
силни, че само чакаш, нещо малко да се случи, 
за да те уплаши и да се откажеш, да се върнеш 
назад, победен. От друга страна, чуваш един 
тих(много тих) глас, който идва някъде отвътре 
и ти казва: Ти нали положи нужните усилия! 
Върви и вярвай! 
И ти отиваш! Отиваш и … побеждаваш! 
Побеждаваш и не забравяш да благодариш на 
Бога, за показаната милост.  
Да, но има и случаи, когато не можеш да видиш 
победата, веднага или когато на теб ти се иска. 
Тогава някой сякаш ти крещи в ушите: Видя ли? 
Ти не се справи! Ти не си за това! 
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О тогава идва на помощ твоята зрялост и 
духовен опит и те насърчава: До тука Господ е 
промислил, Той ще промисли и до край! Да 
бъде винаги слава на Неговото Име! Не 
виждаш ли, че ако до тук Ти е помогнал, това, 
че в един момент, не става така както на 
теб ти се иска, не означава, че трябва да се 
отказваш.  
(СЛ.12)  
Текста трябва да се чува от видео-екрана  
Мили мои братя и сестри! В живота на всеки 
вярващ идва време, когато Бог ни призовава, да 
направим нещо за Него. Някои от нас са като 
пружини. Скачаме и веднага тръгваме за да 
приведем в действие, онова към което Божия 
Дух ни е предизвикал. Искаме да действаме, но 
забравяме да питаме, да се молим, не сме 
готови да чакаме.  
Едно от нещата които съм научил в живота си, е 
когато Бог ми даде визия, да не си 
въобразявам, че това трябва да стане утре и 
ако не стане утре, не е от Бога. Чакал съм с 
години понякога, но без да изгубя фокуса от 
поставеното пред мен. Не трябва да водим Бог, 
към задачата, поставена ни от Него, а да Му 
позволим Той да ни води. 
 
Вярата е способност да се доверяваме на Бога, 
за неща които не се виждат изпълнени, и дори 
не се изпълняват, тогава когато на нас ни се 
иска.  
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Вярата е способност да сме убедени, в това 
което Бог поставя пред нас, дори когато всичко 
върви против желанието ни и визията ни. 
 
Вярата е способност, която ние трябва да 
упражняваме всеки ден. Да вярваш означава 
всеки ден да се доверяваш на Бога, не на 
хората, не на пастира, не на кой да е, а на Бога 
и само на Бога.  
 
Вярата не се упражнява, чрез пълен успех, във 
всичко каквото поискаш и всичко, което ти 
дойде на ум. Вярата се практикува, когато 
всичко и всички са против теб, нищо не става, 
никой не е на твоя страна, и всеки те счита за 
луд.  
 
Вярата не е бунт, срещу всеки който не те 
разбира и всеки който не ти помага. Вярата е 
устояване, от типа „въпреки че …“ а не „поради 
това че …“. Да останеш верен на Бога, 
ВЪПРЕКИ ЧЕ, те гонят, мразят, не разбират, не 
одобряват, и ред други. Не да си верен, 
ПОРАДИ ТОВА ЧЕ, всичко върви добре, Бог е 
застанал и само чака да си отвориш устата и 
вече ти дава, онова което още даже ни си Му 
казал! 
 
Помнете КОРАБНАТА ВЕРИГА се изгражда от 
отделни сегменти, и всеки от тях се изгражда 
при много висока температура на загряване и 
упражняване на силен натиск, изрязване на 
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онова което стърчи и е излишно, бързо 
охлаждане и изпитване за якост, шупли и 
пукнатини.  
Имам ли веригата на вярата? Вярвам ли, че 
Исус е жив?  
Внимавайте!  
Ако вярвам, че Исус е жив, то тогава днес: 
-аз не трябва да се боя от депресията която ме 
обхваща. Вместо това аз мога да заявя:  
Моята вяра е в Христос, Той е моят мир! Той 
отнема безпокойствата ми и страховете ми са 
напразни, защото Той е победител над всяка 
депресия и страх! Алилуя, амин! 
Ако вярвам, че Исус е жив, то тогава днес: 
-аз днес не трябва да бъда унил. Унинието идва 
обикновено, когато живота ми не е равен и 
спокоен. Аз все за нещо съм притеснен, защото- 

 Защото съм без работа  

 Защото съм болен 

 Защото близките ми страдат 

 Защото не мога да имам това което искам 

 Защото не получавам всичко което ми 
трябва 

Причините поради които човек може да изпадне 
в униние може да са много, но причината за 
това аз да съм унил, е защото съм забравил, че 
веригата на моята вяра е заварена за Исус.  
Мили братко и сестро, тази сутрин… събуди се 
и напомни на измъчената си душа, че Исус 
Христос е жив. Да Той днес е жив и стои в 
Божието присъствие и ходатайства за мен и теб 
пред Отца. Ходатайства за да ни бъдат 
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простени греховете и престъпленията и да сме 
чисти пред Бога, без петно. Той чува твоите 
стенания и е готов да ти помогне, но липсата на 
вяра в твоето сърце и ум, Го възпират. Ако само 
едно звено във веригата на вярата ти не е 
наред, връзката ти с Христос е нездрава и 
освен, че може да се скъса, тя но може да 
пренесе и богатата благодат която струи от 
Спасителя.  
Тази сутрин провери своята верига. Спомни си 
моментите в живота ти, когато вярата ти е 
преминавала през огнената закалка на живота. 
Спомни си, че тогава Исус е бил до теб. Защо 
разрешаваш на Дявола да те лъже, че днес 
Исус те е забравил! Това не е вярно. Той е жив 
и това е винаги, когато ние Му поверяваме 
грижите и страховата и притесненията си! 
Имаш ли веригата на Вярата?    
 
 

Една от песните ни казва:  
Надеждата ми е в Христос, 
И в Неговата праведност 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Ще завърша с една песен! (СЛ 13)  


