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1. УВОД- 

Искам да започна днешната проповед с 
благодарност към всички братя и сестри, 
които през периода на моето отсъствие, 
имаха желание и поеха проповедническото 
служение за да може амвона да продължи да 
призовава всеки от нас към действия, на 
правда и светлина.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

На 15 януари започнах да проповядвам 
върху текста намиращ се в 1 Летописи 4: 9-10  
1Лет.4:9  А Явис беше най-много почитан между братята си; и 

майка му го нарече Явис, като думаше: Понеже го родих в 
скръб. 4:10  И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: 
Дано действително ме благословиш, и дано разшириш 
пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш 
от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което 
поиска.  

Тогава ви зададох три въпроса: 
1-Кой оформя съдбата ти?Изказахме 

възможността нашата съдба да е оформяна от 
преживяни събития, случки, взаимоотношения, 
които са оставили дълбоки бразди в умът и 
сърцата ни и ни влияят. Явяват се един вид 
съдбоносни в живота ни. Призовах ви да 
застанете в сериозна молитва и вик към Бога, 
Той да поеме твоята съдба и да я управлява. 
Житейските бразди да се изравнят и Бог да 
започне да чертае твоето утре. 2017 г да сложи 
ново начало за теб и мен. Тази година да Бог да 
поеме кормилото на нашия живот и да видим 
Неговите дела да се изпълняват.  
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2-Втория въпрос беше: На кого се 
молиш?- Този въпрос може да изглежда лесен 
за отговор, но не е така. На къде поглеждаш 
първом, когато те сполети беда? Ако е болест- 
гледаме към лекаря! Ако е затворена врата- 
гледаме първо и по навик, към връзките, които 
имаме! Ако е грижа- към приятели, роднини, 
хора които уважаваме и мислим, че могат да ни 
помогнат. Бог остава нашата втора, трета или 
дори по-задна опция.  

Онзи към когото се обръщаш първо, когато 
се появи проблем, грижа и неприятност, това е 
твоят бог.  

Защо не положим усилия и от днес да 
започнем за всяко нещо, при всяко житейско 
сътресение, да си поставим за цел, първом да 
обръщаме поглед към Израйлевия Бог в Името 
на Исус: 
Йоан15:16  Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви 

определих да излезете в света и да принасяте плод и 
плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца 
в Мое име, да ви даде.  

Да принасяме плод и да искаме в Името на 
Исус , тогава Отец ще дава. Постави Бог на 
първото място в живота си! 

3-Третия въпрос от онази неделя е: За 
какво се молиш?От молитвата на Явис 
видяхме, че не е нито егоистично, нито 
харизматично  да се моли човек да бъде 
благословен. Бог иска да ни благослови – и 
духовно и материално.  

Ако ти си смел да искаш, Бог ще е силен да 
даде! 
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Явис се молеше Бог да разшири пределите 
му и Божията ръка да бъде с него.  

Много християни, са приели бедността като 
част от Християнските добродетели и смятат, че 
ако човек е богат, той не е истински Християнин. 
Вярно е, богатия лесно се вплита в житейските 
грижи, и започва да служи на богатството си, 
като забравя Бога. По тази причина, искам да 
кажа на всички, които работят къртовски за да 
постигнат богатство: Молете се много, защото 
богатството не е порок, но може да стане. Ако 
Бог не ти дава успех, то не е защото Той не 
иска, а защото още сигурно не си пораснал до 
толкова, че да си по-висок от парите. Бог иска 
да ти ги даде, но Той те познава много добре. 
Моли се да пораснеш, за да можеш ти да 
контролираш парите, не те тебе. Тогава Бог 
няма да ги държи далеко от теб.  

Обърнете внимание на молитвата: 
„разшири пределите ми …” но веднага 

след това и „ръката Ти да бъде с мен …”  
Онзи който разширява пределите си и 

върху който се увеличават благословенията 
винаги има нужда от Ръката на Бога върху себе 
си, за да го води, умъдрява и смирява тази 
ръка.  

Искай Бог да ти дава мъдрост и духовна 
зрялост, и тогава искай и Неговите 
благословения да се изливат върху теб, защото 
тогава няма да робуваш на парите и 
богатството си. 

Дадох ви и лист с искания: 
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1- Искане да бъдем освободени! 
2- Искане да получим! 
3- Искане Ръката на Бога да е винаги с нас! 
Поставихте ли ясни искания към 

Всевишния? Казахте ли Му ясно, какви са 
очакванията ви за 2017 г.? Тези очаквания в чия 
полза са? Твоя-лична или искаш неща, полезни 
и Царството на Бога? 

 
Днес ще продължим с молитвата на Явис, 

защото в нея има още полезни за нас 
откровения. Заглавието на тази и миналата 
проповеди ни насърчава: Искай така, че Бог да 
даде!  И така, молитвата на Скръбния, казва 
следното:  

1 Лет.4:10” … Дано действително ме благословиш, и 
дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и 
да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! …” 

„Пази ме от зло…” 

Споменах само в миналата си проповед, че 
Явис търси от Бога освен благословения, той 
търси и сигурност.  

Сигурност 

Сигурността е много важно условие в 
живота на всеки, за да се чувства радостен и 
щастлив. Бог иска да сме щастливи. Исус се 
моли за небесна радост в живота на Неговите. 
Христовата молитва „Отче наш”, казва: 

Maт. 6:13  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни 
от лукавия,   

 Сигурността днес е дефицит! Ние сме 
несигурни навсякъде: 
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-несигурност в училищата  
-несигурност в болниците 
-несигурност в съдилищата 
-несигурност в банките 
-несигурност на работа 
-несигурност в брака 
-несигурност в мира 
-несигурност в  бъдещето 
Навсякъде цари несигурност ! Пълна 

несигурност. Колко по-хубав щеше да е живота 
ако поне в една от тези житейски сфери, ние 
можехме да се почувстваме сигурни!? Уви, 
когато едно общество предостави себе си на 
атеизма и служи усърдно на греха, Сатана може 
да осигури тотална несигурност.   

Ние трябва да сме много благодарни на 
Бога, за това, че в България проценти на 
несигурност е търпим и поносим. 

Четох , че в Америка се появил (не сега, а 
преди време) човек, който убивал със снайпер 
(от далеко) хора без причина. Просто така, за да 
всява страх и паника у хората.  

Представете си ако ние живеехме в 
подобна реалност. Да излизаш навън със страх, 
че всеки момент някой психопат може да те 
застреля за лично удоволствие.  

Но тук пък има други опасности, които ни 
дебнат. За съжаление злото , най-често идва от 
зли хора. Това е защото в света е много по-
лесно да си зъл, отколкото добър. Добротата 
трудно се пази, подържа и разпалва. Проблема 
идва от това, че вярващите започват да свикват 
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със злато около себе си и със злите хора, че 
спираме да бъдем евентуалните врагове на 
злото, а вместо това го толерираме, дори може 
да го абсорбираме и самите ние да станем зли.  

Как вярващия може да стане враг на злото 
и злобата? С молитва и с добро. Ако сме 
убедени, че злото не се побеждава със зло, 
тогава трябва усърдно да се противим на злото 
или с молитва или с добро. 

Явис го побеждаваше с молитвата: 
 „… пази ме от зло…” 
И ако тази молитва не е достатъчно дълга 

за някой, ето ви друга подобна: 
Пса. 101:3  Няма да положа пред очите си нещо подло; 

Мразя работата на изневерниците; Тя няма да се прилепи 
до мене.  101:4  Развратено сърце ще бъде отхвърлено от 
мене; Нищо нечестиво не ще познавам.  

Недей да бъдеш безразличен към злото в 
света. Ако можеш да го спреш, направи го! Ако 
не си в състояние, тогава моли се, защото за 
Бога няма невъзможни неща. Освен това за нас 
Бог е дал и обещание, че няма да ни даде 
повече отколкото е силата ни и още нещо …- 1 
Кор.10:13 
1Кoр. 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.  

И ако се питаш как да имаш сигурност в 
този несигурен свят, аз искам да ти кажа, че Бог 
знае: 

-колко звезди има в галактиката ни 
И  
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-колко косми има на главата ти 
И за Него е еднакво лесно да знае 

едновременно какво става със съответната 
звезда и с падналия от главата ти косъм-
уникално нали!? И след като знаеш, че у Бога 
има толкова знание, знай още, че както  
звездата , така и твоя косъм са там където са, 
защото Бог е наредил така да бъде. И те ще са 
там, докато Той не разпореди нещо друго.  
Какво означава това за теб? Че можеш да 
бъдеш спокоен, че всичко което става в живота 
ти, е предварително планирано и решено в 
Божия офис. Няма нищо случайно. Той го е 
планирал, и то с любов за теб и мен, защото 
ние сме Негови деца.  

 
Явис продължава да се моли и казва 

последните думи на своята молитва: 

„за да нямам скръб!” 

Когато нямаме скръб в живота си, ние 
можем да бъдем радостни, но най-вече ние сме 
спокойни. Спокойствието е изключително важно 
за нас хората. То ни дава възможност да 
мислим и действаме разумно и адекватно. 
Миналия месец имах доста работа и когато си 
зает и притеснен, чак тогава оценяваш, колко 
скъпоценно е времето на спокойствието и мира.  

Ние не трябва да забравяме, че дори когато 
сме тревожни, Бог не спира да ни обича. Исус 
казва: 
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Maт. 10:30  А вам и космите на главата са всички преброени.  
10:31  Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи 
от врабчетата.  

Псалмиста го казва много картинно: 
Пс. _131:2  Наистина аз укротих и успокоих душата си; 
Като отбито дете при майка си, Така душата ми е при 
мене като отбито дете.  

Можем ли братко и сестро, да приемем 
факта, че Бог е до нас и знае какво става в 
живота ни, че не е изненадан, че всичко е 
според Неговия Божествен план? Вероятно е 
трудно! Вероятно е различно да говориш за 
сигурността и спокойствието в Господа, и да 
живееш в тази сигурност и това спокойствие, 
когато около теб или в теб бушува буря. Аз ви 
говоря и осъзнавам, че следващата седмица 
Бог може да ме вкара в такава буря. Ние 
нямаме обещание, че ще сме гарантирано 
извън бурята, но имаме обещание, че Бог ще е 
с нас там и ние няма да сме сами. Че когато 
нашите сили свършат, Той ще ни вдигне и носи 
на ръце. Че когато всички наши опори и 
надежди се изчерпят, Той ще е там непоклатим 
и вечен.  

Пр. Не зная, дали има по-силен пример за 
спокойствие и сигурност от този в живота на г-н 
Хорацио Спафорд-адвокат и съдружник на 
големия Американски Евангелизатор Дуайт 
Муди. Г-н Спафорд е женен с четири деца. В 
голям пожар избухнал в Чикаго през 1871 г, той 
губи цялото си състояние и е принуден да 
започне от начало. Тъкмо се е възстановил, 
когато решава да придружи Муди в 
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евангелизаторския поход в Англия, само 2 
години след пожара 1873г. Взима билети за 
жена си и дъщерите си, да пътуват преди него 
до Англия, а той планира да се присъедини към 
тях малко по-късно. Уви живота има още 
изненади за него. По време на пътуването 
кораба на който е семейството на Спафорд е 
ударен от товарен кораб и кораба потъва за 
броени минути.  

Хорацио получава известие от съпругата си 
със краткото съдържание: 

Само аз бях спасена! 
Г-н Спафорд взима кораб за да се 

присъедини към жена си и една вечер капитана 
го буди, защото минавали през мястото на 
трагедията с децата му. Хорацио излиза на 
палубата и обзет от скръб налюдава тъмните 
води на океана. Сълзите текат от очите му, а 
душата му … странно. В душата му звучат 
думите на Словото: 
Исая 66:12  Защото така казва Господ: Ето, ще простирам 

към нея мир като река, И славата на народите като 
прелял поток; Тогава ще се насучете, Ще бъдете носени на 
обятия, И ще бъдете галени на колена.  66:13  Както един, 
когото утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И ще се 
утешите в Ерусалим. 

Там в каютата на кораба Хорацио пише 
текста на чудесната християнска песен: 

Мир сладък като река ме пои 
Или скръб като вълна ме круши(прекършва) 
Христе ти ме учиш  
Да казвам смирен: 
Все добре, все добре е за мен! 
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Дали в изкушения или сред беди,  
Мен вяра гореща крепи 
Христос за мен салбии,  
Бе зверски сразен 
И кръвта Си проля зарад мен! 
 

Грехът ми - о, радост в таз мисъл живей - 

    грехът ми изцяло отнет, 
    виси там на кръста, с Христа прикован, 
    а живот, радост, мир са за мен! 

 
Дори да загубим всичко в този свят, дори да 

ни сполетят най-тежките възможни страдания 
(както се случи с Йов), най-важното което не 
трябва да губим е ВЯРАТА, доверието и 
спокойствието в Божието за нас провидение. 
Увереността, че Той може да обърне всичко в 
добро и ще го направи.   

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Затова в края на тази служба, ние искаме 
да оставим седмицата и годината, не в други 
ръце а в Ръцете сътворили световете.  

Братко и сестро, можем ли да се видим 
като малки безпомощни деца? Можем ли да 
видим Божийте ръце, като най-сигурното за 
нас място?  

Нека в молитва тази сутрин да застанем 
в присъствието на Всемогъщия и да Му 
донесем всичко, което ни притеснява, 
тормози, безпокои.  
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Представи си две големи и силни ръце! 
Ръце, които принадлежат на любящ Творец. 
Ръце които Той е прострял към нас тази 
сутрин. Тези ръце са празни, но са топли и 
достатъчно големи за да поемат всичко, 
което ти искаш да сложиш там. 

Искаш ли да сложиш в едната ръка 
всичките си грижи, проблеми и беди? Дойди 
при тези ръце и с душата си постави всичко 
което те смущава, души, отнема съня ти и 
мира ти! 

Кажи на Бога: Святи и милостиви 
Творецо и мой Спасителю. Ето идвам с 
доверие при теб и искам да поставя в Твоята 
силна ръка моите: 

-страхове 
-опасения 
-лоши предчувствия 
-враговете си 
-семейното си състояние 
-здравословните си проблеми 
-близките си 
 
Сега погледни към другата ръка и виж, 

че тя е още празна, но е там и чака… Какво 
да направим? 

Отпусни се в нея и кажи на Бога: 
Исус каза: 
Елате при Мене всички които сте 

отрудени и обременини и ще намерите покой 
на душите си! –това не е лъжа! 
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Боже, мили ето аз не съм силен и 
можещ за да се справя с всичко, което ме 
безпокои. Но аз вярвам в Твоята грижа и 
любов към мен. Оставям ти всичко и те 
моля да се заемеш с моите грижи. Ти ме 
каниш на тази стъпка и ето аз я правя. 
Моля те от утре Ти да поемеш 
инициативата и да отваряш вратите пред 
мен за да видя разрешение и да мога 
спокойно да преодолея всичко  

Нека Божия мир да бъде във всички нас, 
сега и за винаги! 

 
Една задача за домашно: 
В Битие 5 глава има списък с имената на 

поколението след Адам. Те са 10 на брой. 
Намерете значението на имената им и 
открийте връзка и може би послание в 
смисъла на тези имена.  


