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1. УВОД- 

Днес един от малките пророци ще води в 
определена посока нашите мисли. Той се 
казва пророк Наум. Неговата книга е трудна 
за четене. Един ден като го видим в небето,  
може той да ни попита: Какво ще кажете за 
моята книга? 

И ти и аз ако сме я чели, ще кажем: 
А, онази която съдържа пророчество 

за края на великия град Ниневия ли(СЛАЙД 
2)? Там където Йона(СЛАЙД 3), 100 години 
по-рано извърши нечувана евагелизация, 
така че обърна целия град към живия Бог в 
небето! Тежка за четене е твоята книга 
пророко! Името ти означава „успокоение” 
(СЛАЙД 4) , но когато се чете твоето 
послание, човек едва ли се чувства 
успокоен! Ти произнасяш само осъждение! 

Днес ние можем да си зададем въпроса: 
Защо книгата на пророк Наум съдържа 
толкова тежък негативизъм? Отговора е 
защото той пише, против Асирийците(СЛАЙД 
5), които са силна империя и започват да се 
разширяват при царуването на Тиглад-
Пилесър III . Тяхна столица дълги години бил 
града Ниневия. Във своя военен поход, те 
посягат на Израил, защото те са инструмент 
в ръката на Бог, за да накаже отстъплението 
на Своя народ. Но наказвайки Своите, Бог е 
приготвил наказание и за техните 
притеснители. Асирийците били известни 
със своята жестокост. Те са били известни с 
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обичая си да правят пирамиди от човешки 
глави. Те са задръствали реки с човешки 
тела. Така с човешката злоба, Бог наказва 
греха у своите, за да ги разбуди за правдата.  

Бог ревнува за правдата си. Както в 
нацията, така и в Неговите деца.  Тези дни 
съм на Посланието до Ефесяните и там 
Павел обръща вниманието на вярващите в 
Ефес, към един факт: 
(СЛАЙД 6)Eф. 2:8  Защото по благодат сте спасени чрез 

вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога;  2:9  не чрез 
дела, за да се не похвали никой.  2:10  Защото сме Негово 
творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в 
които Бог отнапред е наредил да ходим.  

Нашето спасение не изисква „добри 
дела”, но нашето служение на Бога, изисква 
именно „добри дела”. Ние трябва да сме 
„добротворци”! 

И понеже Израил се беше отказал от 
ДОБРОТВОРСТВОТО си, Бог реши да ги 
стресне, събуди и възстанови за своя слава! 

Когато един ден се видим с пророка и 
разговаряме, вероятно той ще ни отговори: 
Посланието ми беше мрачно, защото беше 
писано в мрачни времена и за мрачно 
бъдеще.  

Но той вероятно ще ни попита: 
Схванахте ли „Наум-а”, в това Слово 
отправено към неправедните 
инструменти в Божията ръка?  Усетихте 
ли нотката на „успокоение”, там всред 
акордите на осъждението, гнева, 
ревността и възмездието на Бога? Можа 
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ли да откриеш всред океана от Божие 
негодувание и човешки грях,  острова на 
надеждата?  

И ако сте чели книгата на пророка или 
сте слушали тази проповед, вие ще 
отговорите веднага:  

О, да! Първа глава стих седем! 
(СЛАЙД 7) 

Наум 1:7  Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И 
познава уповаващите на него.  

Остров с три прекрасни и спокойни 
залива! 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Първи залив и първа осигуровка за нас: 

А) Бог е добър! 

Ако ти не знаеш! Ако ти гледаш на Бог, като 
на Вселенски диктатор, който гледа злобно и 
търси кого да накаже, за свое удоволствие, 
тогава … Словото ти казва, че Бог не е тиранин! 

Но всеки който е участвал в някаква 
трагедия или е трагично е изгубил близки, ще 
попита: Тогава защо Бог допуска … (СЛАЙД 
8)трагедии? Надписа и фотоса са сякаш 
несъвместими. 

Пр. Ще ви върна към онази трагедия на 11 
септември 2001 г. в САЩ. 19 терористи, 
организирано отвличат 4 пътнически самолета  
и умишлено ги разбиват в двете Кули-близнаци 
на Световния търговски център, като сриват 
кулите до основи само за два часа. Третия 
самолет е разбит в Пентагона, а четвъртия след 
съпротива от страна на пасажерите се разбива 



 5 

в поле в Пенсилвания.  В тази трагедия загиват 
близо(СЛАЙД 9) 3000 души.  

Много вярващи в това време и след него не 
могат да спрат да си задават въпроса: (СЛАЙД 
10)  Защо? Ще ви споделя отговора на една от 
дъщерите на Били Греам по този въпрос: 

(превод със малки промени от: 
http://www.ggcg.org/why911.html)   

Дъщерята на Били Греъм бе интервюирана 
в телевизионно шоу и водещия Джейн Клейсън 
я попита: "Как би могъл Бог да допусне нещо 
подобно?" (по отношение на нападенията на 
11 септември). 

Ан Греъм даде изключително дълбок и 
проницателен отговор. Тя каза: "Аз вярвам, че 
Бог е дълбоко натъжен от това, както сме и ние, 
но години наред ние казваме на Бог да излезе 
от нашите училища, да се измъкне от нашето 
управление и да излезе от нашия живот. 

И тъй като вярвам, че Бог е джентълмен, 
Той спокойно се оттегли. Как можем да 
очакваме от Бога да ни даде Неговата 
благословия и закрила, ако искаме Той да ни 
остави на мира? 

В светлината на неотдавнашните събития 
... терористични атаки, стрелба в училище и т.н. 
Мисля, че започна, когато Мадлин Мъри О'Хеър 
(тя беше убита, тялото й беше открито наскоро) 
се оплака, че не иска молитва в нашите 
училища! И ние казахме ДОБРЕ. 

Тогава някой каза, че по-добре е да не 
четем Библията в училище ... Библията казва, 

http://www.ggcg.org/why911.html
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че не трябва да убиваш, не трябва да крадеш и 
насърчава да обичаш ближния си като себе си. 
Но ние казахме ДОБРЕ. 

Тогава д-р Бенджамин Спок каза, че не 
бива да наказваме физически децата си, когато 
се държат зле, защото малките им личности ще 
бъдат изкривени и може да навредим на 
самочувствието им (междувременно синът на д-
р Спок се самоубива). Ние казахме, че един 
експерт вероятно знае за какво говори. И  
казахме ДОБРЕ. 

Сега се питаме защо децата ни нямат 
съвест, защо не различават правилно от грешно 
и защо не ги притеснява да убият някой 
непознат, свои съученици или себе си. 

Вероятно, ако се замислим върху това 
достатъчно дълго и сериозно, ние ще разберем 
една истина: "ЖЪНЕМ ОНОВА, КОЕТО СМЕ 
СЯЛИ". 

Странно е колко е лесно за хората да 
изхвърлят Бога на боклука и след това да се 
чудят защо светът върви към ада. Странно е 
колко много вярваме в онова, което казват 
вестниците, но не се питаме какво казва 
Библията. 

Странно е как можете да изпраме "вицове" 
по електронната поща и те се разпространяват 
като горски пожар, но когато започнете да 
изпращате съобщения относно Господ, хората 
са много колебливи да споделят с други. 

Странно е колко бавни, груби, вулгарни и 
неприлични статии преминават свободно в 
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киберпространството, но общественото 
обсъждане на Бога е потиснато в училището и 
на работното място. 

Ако се върнем на твърдението на пророк 
Наум, че Бог е добър, ние трябва да признаем, 
заедно с Ан Греъм, че въпреки, че Бог е добър, 
ако ние съзнателно Го отхвърляме и 
пренебрегваме в нашия живот, Той 
джентълменски ще се оттегли и тогава ние 
оставаме без защита и без благодат.  

Това обаче не прави Бог лош. Той остава 
добър.  

Отново ще ви върна на събитията от 11 
септември.  

(от интренет: http://www.mediapool.bg/kulite-
na-svetovniya-targovski-tsentar-spasiha-nai-malko-
26-hilyadi-choveshki-zhivota-news29386.html)  

Пр. Попаднах на една интересна статия в 
интернет озаглавена: 

„Кулите на Световния Търговски Център 
спасиха най-малко 26 хиляди човешки живота!” 

Там пише следното: 
„Между всички сценарии, които бяха анализирани, липсва още 

един, който е не по-малко вероятен - че престъпниците са 
определили на двата небостъргача ролята на огромни отсечени 
стволове - високи по 400 метра и стоварили се върху 
пренаселения Долен Манхатън в различни посоки. Те щяха да 
унищожат и запалят целия град. Колко от десетките и стотиците 
хиляди биха се спасили тогава от най-долния кръг на ада, в 
който щеше да се превърне Долният град? 

Но ето, че Кулите осуетиха този пъклен план! 

…. Днес можем да твърдим със сигурност, че въпреки всички 
погубени човешки същества, въпреки травмите и ужаса, 

http://www.mediapool.bg/kulite-na-svetovniya-targovski-tsentar-spasiha-nai-malko-26-hilyadi-choveshki-zhivota-news29386.html
http://www.mediapool.bg/kulite-na-svetovniya-targovski-tsentar-spasiha-nai-malko-26-hilyadi-choveshki-zhivota-news29386.html
http://www.mediapool.bg/kulite-na-svetovniya-targovski-tsentar-spasiha-nai-malko-26-hilyadi-choveshki-zhivota-news29386.html
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преживени от оцелелите, въпреки разрушенията - тази трагедия 
донесе минималните възможни загуби и поражения. 

Жертвите са по-малко от 15 % от всички хора, намирали се 
в този момент в двете кули. 

Този коментар макар и да звучи зловещо на 
фона на загиналите на тази дата, все пак не 
можем да отречем, че потвърждава една 
истина:  

Бог е добър, ние не сме! 

(СЛАЙД 11) Ако обаче все още се инатим и 
искаме да обвиним Бога в жестокост и гняв, 
ето това може да ни бъде някаква груба 
сметка как у Бога вървят ревността, гнева, 
възмездието от една страна и 
дълготърпението и добротата му от друга. 

Бог е добър- Библията декларира това още в 
първите си стихове, където Бог твори и в 
творението си показва, че е добър, защото това 
което твори е добро (Битие 1:1-25) В Римляни 
1:19 Павел казва: 

(СЛАЙД 12) 

Римл.  1:19  Понеже, това, което е възможно да се знае за 
Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.  1:20  
Понеже от създанието на това, което е невидимо у Него, 
сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, 
разбираемо чрез творенията; така щото, човеците 
остават без извинение.  
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Бог е добър! Не само творението демонстрира 
Неговата доброта. Тя отново е илюстрирана 
пред света, но този път чрез Неговата лична 
жертва, на кръста, в Исус Христос. По-ясна и 
точна демонстрация от тази не може да има. 
Въпреки това някои си позволяват да нарекат 
това „глупав начин на спасяване на хората”. 
Други се съмняват, че Бог може чрез тази 
жертва да спасява. Други отричат, че е имало 
такава жертва. А други вярват, че Исус е живял 
и умрял, но не искат да се доверят на жертвата 
Му и търсят някак чрез добрите си дела да 
извоюват спасение. Други се надяват след 
смъртта им, родините да подадат достатъчно, 
та това да им помогне.  

Скъпи приятели! Бог е добър! Словото Му го 
декларира в прав текст. Творението Му го 
потвърждава всеки ден около нас. Жертвата Му 
ни предоставя тази Негова Доброта всеки ден 
от краткия ни живот на земята. Защо още се 
съмняваш? Защо вярваш на вестниците повече 
отколкото на Библията? Защо се заблуждаваш 
от това което светът в незнанието си твърди, а 
отхвърляш онова което Бог от Себе си ни казва 
и демонстрира ясно. Днес можеш да Го 
приемеш и да се увериш: 

В нещастията и бедствията на този живот, Бог 
показва милост и благоволение към нас хората, 
защото : 
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Бог е добър!  

 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Небето ни осигурява една вечна 
СИГУРНОСТ! Българите може да не са 
далеко по добродетелност от Асирийците. 
Милостиви сме, но преследваме бежанците, 
така че да не мислят за България. Строим 
магистрали, но крадем така, че магистралите 
ни стават наши убийци. Наричаме се 
Християни, но не вярваме в Христос. 
Признаваме Църквата, но не я допускаме до 
училищата, нито насърчаваме децата да 
отварят Библия. И крадем и лъжем и 
прелюбодействаме, и деня Господен 
нарушаваме, и на изработени от човеци 
божества се кланяме, и хулим Бога смело, и 
убиваме. 

Ще се изненадате ли ако кажа, че 
България не е далеко от да предизвика 
Божия гняв. 

И ако ти искаш да кажеш на Бога : Аз не 
съм като тях! Той вероятно ще те запита: А 
какво правиш, та те да станат като теб? 

Бог те призовава днес да повярваш в 
тази истина, че Бог е добър! Ако я приемеш, 
ти скоро ще промениш светогледа си. Ще 
започнеш повече да обичаш хората около 
себе си и ще подобриш Добродетелството 
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си. Ако искаме да си угодим на Бога, трябва 
да вярваме в Него, а вярваме ли в Него, ще 
искаме да сме като Него. Искаме ли да сме 
като Него, можем да подражаваме на 
Христос. Подражаваме ли на Христос, ще 
бъдем добри, защото за това сме 
създадени(Еф.2:10)!   

Пророк Наум ни успокоява, да знаем и да 
помним, 

(СЛАЙД 13) (балкон и обратно)!   
Бог е добър!  
(СЛАЙД 14) (зала и обратно)       
Винаги е добър! 


