
 

Серия:Не бой се! 

Тема: Създадени и изкупени от 

Бога 

 

Исая 43:1-7 

 

 

 

Дата:07/01/2018г. 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

(СЛ 2) 
Светът в който живеем ни плаши. 

Пускаме новините и от там ни съобщават, че 
около Нова Година 6 човека били 
застреляни в къща, където празнували 
вероятно. Гледаме реклами и те ни 
предупреждават, колко е възможно ако сме 
на определена възраст, в нас да се развиват 
страшни болести, затова е толкова добре, да 
си купим лекарство против тази болест-това 
е един вид  търговия със страха.  

Пр.Преди години паднах от колелото си 
и изгубих съзнание. Дойде Бърза помощ и 
ме отведоха в Спешен кабинет. От там на 
Ренген и лекаря ми каза: Нямаш нищо, но на 
врата имаш изтъняване на прешлени. 
Отивам при друг лекар следващия ден и той 
гледа ренгена и между хапките ми казва: Ела 
утре и ще те оперирам… ! 

Казвам: Няма ли риск?!  
Риск има отговаря той и като вървиш 

по улицата!  
Това е един вид манипулация чрез 

страха. 
(СЛ 3) 
Светът на страховете има свой речник 

в който думите са римувани на „фобия”: 
 
Ето някои от най-популярните фобии: 
(СЛ 4) 
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1) Арахнофобия- страх от паяци и 
подобни на тях 
(СЛ 5) 

2) Офидиофобия- страх от змии и влечуги 
(СЛ 6) 

3) Акрофобия- страх от височини 
(СЛ 7) 

4) Аерофобия-страх от летене;  
(СЛ 8) 

5) Агорафобия- страх от отворени 
пространства и тълпи  
(СЛ 9) 

6)  Кинофобия- не, не е страх от кино, а от 
кучета! 
(СЛ 10) 

7) Астрафобия –страх от гръмотевици и 
светкавици 
(СЛ 11) 

8) Клаустрофобия- страх от малки 
пространства 
(СЛ 12) 

9) Мизофобия-страх от микроби 
Видях една интересна фобия: 

Еклезиофобия-страх от църква.  
Или какво ще кажете за  
(СЛ 13) 
Трискадекафобия-страх от числото 13 

Разбира се страхът, когато е 
контролиран е и полезен. Аз се страхувам от 
силен ток и затова не пипам оголени краища 
на проводници. 
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Аз се страхувам от горещо, затова не 
пипам нагорещени повърхности.  

(СЛ 14) 
Всеки малко или много се страхува от 

нещо! Сатана е измислил за всеки от нас по 
някакъв страх! Може страховете ти да са за 
нещо нищожно! От какво се страхуваш? 
Какво те травмира и изкарва от равновесие? 
Страхуваш се да не изгубиш някого или дори 
нещо? Страхуваш се от бъдещето? 
Страхуваш се от да не се изложиш? 
Страхуваш се от присмехи и подигравки? 
Страхуваш се от Бога, от ада? Травмиращ 
Страх ли е- той е от ада!  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

На два пъти текста ни набляга на един 
израз. Той дори звучи като заповед- ясна и 
конкретна: 

(СЛ 15) 

Не бой се!!! 

(СЛ 16) 
А) Базата за страх! 
В контекста си тези думи са отправени към 

народа на Израил! Защо Бог трябваше да им 
отправя такъв призив? Какви причини имаха те 
да се страхуват?  

В края на предната 42 глава са ни дадени 
причините за страховете на народа: Бог ще 
наказва народа си, заради отстъплението и 
падението им. Той ще ги прогони и пръсне 
извън земята им, да бъдат по лицето на земята 
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и между езичниците. Вавилонската империя ще 
бъде Божието наказание за Израел. Това няма 
да е лесно и спокойно време за тях. Много 
страховити неща предстоеше да преживеят, 
затова те имаха нужда от насърчение и 
надежда, затова те трябваше да чуят нещо 
което да им даде основа за живот. 

Бог им казва: Не бойте се! Аз съм с вас! Не 
бойте се! Аз ще ви събера! 

Бог наказва, но Той дава и сигурност! Те 
имаха нужда от тази сигурност за периода на 
изгнаничество(около 70 год). Очакваха ги 
ужасяващи премеждия и в това време те имаха 
нужда от надежда и смелост.  

Нашия хор изпълнява едно класическо 
произведение: 

„Хора на Евреите” от операта Набуко. Това 
са евреи, които на бреговете на река Ефрат са 
оковани и работят робски труд. Там те пеят за 
родината.Бленуват за нейните хълмове и 
прохладата на нейните ветрове. Те тъгуват за 
Сион, за града на Давида. Те си спомнят 
времената на минали победи. Те ридаят за 
славата на миналите дни, но преди всичко искат 
някой  да им вдъхне смелост и кураж. Те търсят 
надеждата да прозвучи от арфите на пророците 
които са онемели.  

Пророците мълчат, но Бог им е дал база за 
надежда още преди да ги прокуди от Родината. 
Той им е казал: 

(СЛ 17) 
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Исая 43:2  Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И 
през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през 
огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали.  

Това е велико обещание! Това е 
достатъчна надежда! Защо? От къде идва 
надеждата? Тя идва от следващия стих: 

(СЛ 18) 
Исая 43:3  Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, 

твоят Спасител; За твой откуп дадох Египет, За тебе 
Етиопия и Сева.  

И днес вярващите попадат в „изгнанието” 
на живота. И днес ние попадаме в лапите на 
страха. Винаги когато дори си в „окото на 
житейския ураган”, помни, че обещанието е 
дадено преди да дойде бедствието! 

 
(СЛ 19)  
Б) Основата на Безстрашието!  
Тази сутрин и в началото на 2018г. тези 

стихове са достатъчно обещание и за нас. Може 
би Дявола ти нашепва сега: 

Какво безстрашие? Не виждаш как си 
затънал? Кой може да те измъкне от това ти 
състояние? Никой!!! 

Словото Божие обаче опровергава тези 
негови лъжи. Този текст е великолепен сбор от 
здрави темели на Божии обещания върху които 
можем днес да поставим нашата надежда и да 
прогоним страха. Нека ги изкараме на яве и да 
ги използваме от днес напред: 

1) Ти си Мой, Аз те създадох и ти дадох 
Моето Име!- ст.1 и 7 

Исая 43:1  А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, 
И създателят ти, Израилю: Не бой 
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Ние сме Божие творение и носим Неговото 
Име. 

Пр.Осемгодишната Ани има безброй кукли 
и мечета с които да играе, но едно мече е 
изключително ценно за нея. Това е невзрачния 
Коко, който е с три лапи и с едно око. Той има 
привилегията да бъде в леглото и всяка вечер 
преди заспиване. Тя му говори и го пегръща. 
Защо? Защото той е направен от нея и тя му е 
кръсница. 

Ние сме създадени от Творец и Той ни 
обича, дори и да ни наказва: 

(СЛ 21) 
Евреи 12:5  И сте забравили увещанието, което ви съветва 

като синове: "Сине мой, не презирай наказанието на 
Господа, Нито да ослабваш, когато те изобличава Той;  
12:6  Защото Господ наказва този, когото люби, И бие 
всеки син, когото приема",  12:7  Ако търпите наказание, 
Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя 
син, когото баща му не наказва?  12:8  Но ако сте без 
наказание, на което всички са били определени да 
участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове. 

Ти и аз принадлежим на Бога и Той се 
грижи за Своето притежание.Нашата 
безопасност е Негова грижа! Ние даже да се 
грижим непрекъснато, няма как да се опазим. 
Той обаче, може безпогрешно да ни пази! Не 
бой се! 

(СЛ 22) 
2) Ти си Мой, Аз те възлюбих и изкупих!- 

ст.1 и 4 
Исая 43:1  А сега, така казва Господ Творецът ти, 

Якове, И създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те 
изкупих,…  43:4  Понеже ти бе скъпоценен пред очите 
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Ми, И почетен, и аз те възлюбих, Затова ще дам 
човеци за тебе, И племена за живота ти.  

В Стария Завет имаше възможност, при 
който реши, че е много зле финансово, може да 
постъпи като роб. Евреите са отброявали седем 
дни, седем години и седем х седем години, като 
50 година е била юбилейна при тях. В тази 
юбилейна година, е ставало най-голямото 
откупване. Даже човека продал се в робство е 
можело да се откупи от близки и роднини, за да 
бъде отново свободен.  

(СЛ 23) 
Левит 25:47  Ако чужденец или пришелецът, който живее 

при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се 
продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на 
кого да е от семейството на чужденеца,  25:48  то, след 
като се продаде, той може да се откупи; един от братята 
му може да го откупи;  25:49  или чичо му или чичовият 
му син може да го откупи, или някой близък сродник от 
семейството му може да го откупи, или ако той се е 
улеснил, може сам да откупи себе си.  25:50  Тогава нека 
сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до 
юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, 
да бъде съразмерно с с числото на годините; да му се 
сметне свързано с времето на наемник.  

Роба е откупен и става свободен.  
Стих трети говори за това откупване също: 

Исая 43:…; За твой откуп дадох Египет, За тебе 
Етиопия и Сева.  

Какво означават тези места исторически, е 
под дебат, но едно е ясно, че Бог е готов да 
прати откуп, за да освободи своите. Готов е да 
промени света, за да осигури свобода на 
Своите. Той може и иска да извърши това. Ние 
знаем, как Бог разви историята и каква цена 
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плати в Исус Христос, за да изкупи не само 
Израил, но и целия свят. 

(СЛ 25) 
Пр. ще ви припомня една разказвана тук 

история за момченцето което обичало 
морето и решило, да си направи корабче. 
Градът му бил до река, и когато то си 
направило корабчето, го пускало в реката. 
Пускало го нагоре по теченето, а надолу на 
едно стеснение, го взимало. Веднъж обаче то 
изтървало корабчето и водата го отнесла и 
детето изгубило ценното си творене. С мъка 
се върнало в къщи и няколко дни скърбило за 
изгубеното корабче. Но един ден то излязло 
из града и в един магазин за стари вещи, 
какво да види? Неговото скъпо корабче стои 
на витрината. Детето влиза в магазина и пита 
директно продавача, колко иска за корабчето. 
Продавача дава една сериозна цена! Детето 
без да спори или замисля, отива в къщи, 
вади керамична си голяма спестовна касичка, 
чупи я взима всичките пари от там и отива в 
същия магазин за да купи корабчето си. 
Купува го прегръща го и му казва: Мило мое 
корабче, аз толкова те обичам. Веднъж те 
направих защото те исках за себе си, а сега 
и платих голяма цена, за да бъдеш завинаги 
с мен. 

Тук ще спрем да говорим по темата, защото 
времето ни напредва, ще продължим с 
Божията помощ следващата неделя. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Не виждаме ли ние днес още по-ясно тази 
Божия грижа и любов към нас? Не виждаме ли 
повече от очевидно, как Бог изкупва своите 
избрани и призовани?Казаното в Исая може да 
се отнася до Израил и Бог опази обещанието си 
към Изарил в историята на народа. Предстои 
още веднъж да ги призове в страната им и 
тогава Масия ще се изяви.  

(СЛ 26) 
Днес обаче то е преобраз на това което 

Бог извърши в Исус за целия свят, а казаното в 
Исая може да се тълкува без промени за 
Църквата. И както Бог каза за Израил, така и 
Исус може да каже за Църквата: 

1) Ти си Моя, Аз те създадох и ти дадох 
Моето Име 

Можем да чуем подобно изказване на Исус 
когато говори с Петър: 

Maтей 16:18  Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър(Значи: 
Канара.) и на тая канара ще съградя Моята църква; и 
портите на ада няма да й надделеят.  

Тази църква в която сме аз и ти, не е 
случайна. Тя е създадена от Исус и 
принадлежи на Исус.  
(СЛ 27) 
2) Ти си Моя, Аз те възлюбих и изкупих!- 
И отново ние чуваме какво казва Словото: 

1Петрово 1:18  като знаете, че не са тленни къща - сребро 
или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам 
от бащите ви,  1:19  но със скъпоценната кръв на Христа, 
като агнец без недостатък и пречист,  
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Тук Бог не ни изкупи с живота на хора или 
нации, а с кръвта, пречистата кръв на Своя 
Единороден Син.  

Бог никога не е обещавал лесен и безоблачен 
живот на Израил или на Църквата Си. Църквата 
и днес е всред един грешен и зъл свят. Тя често 
преживява страдания и загуби. Християните 
страдат от болести и преживяват скръб. Някои 
от вас днес вероятно преминават през подобни 
тежки премеждия. Тези неща ще идват и ще си 
отиват, но една истина остава: В Исус, на нас 
ни е обещано, че няма да бъдем изоставени и 
забравени 
Евр. 13:5  Не се впримчвайте в сребролюбието; 

задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е 
рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те 
забравя";  13:6  така щото дръзновено казваме: "Господ 
ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори 
човек?"  

Божието Слово е най-добрия психолог за 
уплашената човешка душа. То ни предлага 
думите-обещания на Бог към човеците. Ако ти 
или аз живеем в страх, тогава ние не познаваме 
достатъчно нашия Бог и Неговото Слово.  

Затова нека си поставим задачата тази 
година: Да прогоним страховете, чрез 
познаване на Божието Слово по-дълбоко и по-
добре. Да бъдем една безстрашна църква със 
вярващи, за които няма страх.  
Бог ни казва: Не бой се, Аз те създадох- ти 
си Мой и Аз те изкупих- Ти си обичан! 
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