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1. УВОД- 

(Слайд 2) 
Миналата неделя, надявам се, че се 

уверихме, на теория, че Бог е добър. Той е 
винаги добър. Ние може да не харесваме 
това което става в момента! Може да не 
харесваме това което се случва с нас, но 
понеже Бог вижда нещата от различна от 
нашата гледна точка, ние можем да бъдем 
сигурни, че Той допуска страдание и 
несгоди, но сърцето Му не спира да мисли 
добро за нас. Видяхме, че последиците от 
11.септ. 2001г. се оказват едва ли не 
минимални, сравнени с това което е било 
планирано.  

Божията доброта може добре да се види 
даже 100 години преди Наум, когато сам Бог 
праща Йона да отиде и да проповядва по 
улиците на Ниневия покаяние за избавление. 
Тогава онези ниневийци с поста и молитвата 
си прибавиха още 100 години живот на града 
си. 

Миналата неделя, пропуснах да ви дам 
няколко стиха,  който ни уверяват в Божията 
доброта. Бог е добър към злите и чуждите на 
Неговата любов, колко повече Той е добър 
към теб и мен, които Го познаваме.  

Исус казва в Матея 5:45, че Бог е добър и 
осигурява слънце и дъжд за праведните и за 
неправедните.  На друго място в Лука 12:28, 
Той казва, че Бог е добър и се грижи за 
тревата и врабчето, като иска да ни увери, че 
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Божията доброта и грижа за нас, са много по-
големи. 

Вие добре знаете стиха в Римляни 8:28. 
Аз често го споменавам: 
(СЛАЙД 3) 
Римл. 8:28  Но знаем, че всичко съдействува за добро на 

тия, които любят Бога, които са призовани според 
Неговото намерение.  

Този стих ни поставя в една специална 
прослойка от хора- специално обгрижени от 
Бога, защото Го обичаме и защото сме ПНН. 
Това означава „Призовани по Неговото 
Намерение”. 

 
Днес продължаваме с темата за 

Божията, Небесната осигуровка за нас 
вярващите.  

Пророк Наум пише във време в което 
Израил е притеснен. Асирииците, чиято 
столица е Ниневия и които са тръгнали да 
завладяват нови земи, са нападнали Израил. 
Израил губи битките с тях и затова усещат, 
че тук става въпрос, за Божие наказание 
върху тях. В този момент пророк Наум(от 
Капернаум-градът на Наум) , започва да 
говори за осъждение, което идва върху тези 
които притесняват Божия народ. Бог в 
добротата си е приготвил с наказанието и 
избавлението  и милостта.  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

А) УСПОКОЕНИЕТО 
Интересно е, че Бог използва пророк на име 

Наум, което означава именно „Успокоение”. 
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Чрез него, Той говори за Успокоението което 
Той е приготвил за народа си. Наум декларира: 

(СЛАЙД 4) 
„Господ е благ/добър, Крепост е в ден на 

бедствие…”  
Крепостта е символ на безопасност. 

Крепостите в древността, са били закрилата, 
сигурността, силата на града и живеещите в 
него.  

Много е важно  да си напомним, че като 
деца на Бога и сънаследници с Христос, на нас 
не ни е обещано да не ни се случват бедствия. 
Не ни е обещан живот без проблеми и грижи. Но 
имаме обещание за защита.  И такива 
обещания, не са малко, та да кажем, че са ни 
убягнали от погледа: 
(СЛАЙД 5) 
Втор. 33:27  Вечният Бог е твое прибежище; И подпорка ти са 

вечните мишци: Ще изгони неприятеля от пред тебе, и ще 
рече: Изтреби!  

Не си ли заслужава да сложим този стих в 
рамка на стената: 
(СЛАЙД 6) 
Пс.  27:5  Защото в зъл ден ще ме скрие под покрива Си, Ще 

ме покрие в скривалището на щита Си, Ще ме издигне на 
канара.  

Ами този: 
(СЛАЙД 7) 
Пс.  46:1  … Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана 

помощ в напасти,  

Или вижте този: 
(СЛАЙД 8) 
Пс. 50:15  И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; 

и ти ще Ме прославиш.  
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Или този: 
(СЛАЙД 9) 
Пр. 18:10  Името Господно е яка кула; Праведният прибягва 

в нея, и е поставен на високо.  

А какво ще кажете за Исая: 
(СЛАЙД 10) 
Иса. 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.  

Или Йоан: 
(СЛАЙД 11) 
Йоан 16:33  Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света 

имате скръб; но дерзайте Аз победих света.  

Искам да знаем и да сме сигурни в една 
уникална истина:  

Единственото безопасно място е при Бога. 
Всяко друго място в света или Вселената, крие 
потенциал от опасности за нас.  
(СЛАЙД 12) 
Б) ВРАЖДЕБНОСТТА 

Светът в който живеем, не е безопасно 
място: 

1-Ние сме наобиколени от врагове 
Често дори  нещата които най-много ни 

харесват или разчитаме на тях може да бъдат 
наши врагове. Какво искаш да кажеш пасторе? 
Ами , погледнете: 

-храната- преди време ми се дояде 
кренвирш и си купих. Когато ги изядох, се 
почувствах като вълка глътнал Червената 
Шапчица и Баба и. Ние не знаем какво ядем. 
Откриха фипронил в яйцата – отрова против 
паразити, която уврежда хората.  
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-лекарствата-моята жена беше враг на 
антибиотиците. Това е защото самата тя е 
пострадала от тях. Когато децата бяха малки и 
се разболяваха, тя ги води на лекар и лекарите 
без много да му мислят веднага преписваха 
антибиотици. Жена ми се бореше с педиатрите 
и те я познаваха и още преди тя да попита, те 
казваха: не, не съм предписал антибиотик! Зная 
че не ги обичате! 

-водата- отворете си чайника и вижте какво 
се отлага там всеки път когато преварявате 
водата си или ако имате филтър след 
едномесечна употреба прекарайте пръста си по 
стените на резервоара където наливате водата 
от чешмата и ще видите че има отлагания като 
кал там.  

-въздуха- Професора по органична химия в 
Московския държавен университет, Валерии 
Петросян твърди, че живеещите в големите 
градове трябва да пият, не по 1.5-2 лтра вода, а 
по 3-3-5 литра, поради токсичните вещества 
които получаваме в организма си чрез замърсен 
въздух и храни.  

-животните-вземете едни кучета. Явор 
Гечев от фондация четири лапи, разяснява, че 
можете да бъдете нападнати и нахапани от 
кубета, просто защото сте минали от там, 
където някой добродушна старица ги храни 
вечерно време и с това сте ги накарали да 
сметнат, че ги застрашавате.  

-пороците- те ни превръщат в роби 
-леката ни кола-  
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Списъка е дълъг. Невинни, но опасни! 
(СЛАЙД 13) 
2-Ние сме атакувани от нечисти сили 
-силите на порнографията 
-силите на изневярата 
-силите на измамата 
-силите на депресията 
-силите на неморалността 
-силите на   чревоугодничеството 
-силите на лентяйството 
(СЛАЙД 14) 
3-Ние можем всеки момент да станем 

жертва на природни катаклизми  
 
4-Ние можем да станем жертви на 

икономически кризи 
Тези всички и още много са наши врагове 

от 21 век. Живота ни съвсем не е безопасен.  
 
(СЛАЙД 15) 

В) Нашето положение 

Но Павел го описва може би най-добре в 2 
Кор.4:8-9 
 2Кoр. 4:8  Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в 

недоумение сме, но не до отчаяние;  4:9  гонени сме, но не 
оставени; повалени сме, но не погубени.  

Няма друг начин по който можем да 
обясним тази наша устойчивост, освен чрез 
защитните сили на нашия Бог в Исус Христос. 
Но има и нещо друго. Ние не можем адекватно 
да се научим да се доверяваме на Бога, ако не 
сме поставени във време на лишение, 
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трудности, раздяла и бедствие. Само когато 
вълната обърне лодката ти, ти ще имаш избор 
да започнеш или сам да се бориш или със 
спокойствие и вътрешен мир да заявиш с Йов:  

 
(СЛАЙД 16) 

Йов 1:21  …. Господ даде, Господ отне; да бъда благословено 
Господното име.  

Там в бурята ние се учим! Само когато съм 
болен, мога да се уверя, че у Бога има сила за 
изцеление за мен! 

Там в бурята ние придобиваме опит! Само 
когато съм в изпитание, мога да разбера, че Бог 
предварително е промислил и уредил 
решението. 

Там в бурята ние опознаваме Бог, защото 
виждаме как Той работи за да избави своите си!  

Там в бурята ние се приближаваме до Бога, 
на осезаемо разстояние, за да чуем нежния Му 
глас да ни говори. 

Там в бурята ние получаваме небесни 
откровения, защото тогава подържаме 
молитвения си Дух, жив и активен. Настроен на 
Божиите вълни и приемащ информация.  

 Там в бурята се убеждаваме, че Бог е с 
нас, дори всички да са ни изоставили.  

Учениците когато бяха в бурята с Исус, си 
зададоха важния въпрос: Кой е Тоя, че и 
вятърът и езерото Му се 
подчиняват!?!?”(Мар.4:41) 
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Седрах , Месах и Авденаго вярваха в Бога, 
но само в огъня можаха да видят Исус-Божия 
Син, който ги избави. 

Чак, когато попадна в корема на рибата, 
Йона разбра, че не може да бяга от Божията 
ръка или да се противи на Божията воля.  

Може и да не съм напълно прав, но имам 
чувството, че най-полезните уроци, най-ясните 
откровения, най-запомнящите се изводи, се 
дават и получават основно във времето на 
изпитанията , когато ние търсим Бог, като 
убежище, канара, заслон и крепост, където да 
прибегнем когато врагът търси живота ни. 
Затова само вярващия и познаващ Бога си 
човек, може да има мир, когато всички наоколо 
са уплашени и изпаднали в паника.    

 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

Как може слабия и уязвим човек да си 
осигури мир и спокойствие на тази опасна 
земя и в този депресиращ живот?  

Като потърси защита и сигурност в Бог. 
Днес хората невярват в богове, но все 

по-често вярват, че някаква извънземна 
раса, ни следи и ще ни избави в сублимен 
момент преди да се самоунищожим. Това 
предлага фантазията на автори на романи 
или сценаристи на филми. 

Божието Слово предлага не групово 
спасение в сублимен момент, а 
лично/индивидуално Твореца на Вселената, 
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да има грижа и да ти осигури вътрешен мир 
и непоклатимо спокойствие.  

Как ли? Като поканиш Бог да ти прости 
греховете и да поеме контрол в живота ти. 
Да, направи Го Цар и Господар на твоя 
живот! 

Пак ще попиташ „Как ?” 
Божието Слово ни учи. То ни казва, че 

Бог дойде на земята въплътен като човек. 
Той дойде като Човешки Син и като Божии 
син. Дойде като Месия-Спасител и името Му 
е Исус Христос. Той живя, страда и умря като 
човек, но в живота си показа на света , 
Божията любов и грижа към нас хората. Той 
проповядва покаяние към Бога за нов живот 
в Неговото Царство. Той понесе нашите 
грехове върху себе си и умря с жестока 
смърт от ръцете на грешни човеци. Но три 
дни по-късно, Той бе величествено  
възкресен, чрез Божията сила за да бъде 
личен Ходатай пред Отец за всеки който Го 
приеме и повярва в Него:  

 
(СЛАЙД 17) 

Йоан 1:12  А на ония, които Го приеха, даде право да 
станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото 
име;      

Пътя е очертан. Всеки който се довери и 
тръгне по този път, ще има един бурен  
живот на преживявания на Божията защита, 
грижа, протекция и изграждане към святост 
и чистота. 
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 Всеки който Го отхвърли, ще има един 
бурен живот на самота, лутане, безизходица 
и страх. 

Исус в Ев.на Матея казва: 
 
(СЛАЙД 18) 

Maт. 7:24  И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги 
изпълнява, ще се уприличи на разумен човек, който е 
построил къщата си на канара;  7:25  и заваля дъждът, 
придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се 
върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на 
канара.  

Maт. 7:26  И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги 
изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който 
построи къщата си на пясък;  7:27  и заваля дъждът, 
придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се 
върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо. 

И при едната и при другата къщи имаше 
ветрове, реки, дъжд. Едната падна, а другата 
остана. Къде си построил своята къща? Ако 
си върху канарата Христос, тогава нямаш от 
какво или кого да се страхуваш! 

 
(СЛАЙД 15) 
БОГ е с НАС!(всички) 

Рим. 8:31  … Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? (какво пише 
на стената!) 

ВИНАГИ е с НАС! (всички) 
 


