
 

Серия:Не бой се! 

Тема: Призовани и сродени с Бога 

 

 

Исая 43:1-7 

 

 

Дата:14/01/2018г. 

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА  

БАПТИСТКА ЦЪРКВА 

 

гр.Варна;  

Бул.”Сливница 98/100 
 



 2 

1. УВОД- 

(СЛ 2)Храниш ли страхове? Живеем във 
време в което страха е модерна болест и 
името и е депресия. Коя е твоята фобия?  

Може би се страхуваш да не би да има 
по-добри от теб? 

Може ли да се страхуваш от миналото 
си? 

Ние започнахме годината с едни думи 
на Бога, отправени към всеки който вярва в 
Бога и призовава Неговото Име във всеки 
ден от живота си!  Само Бог може да каже на 
някой : Не бой се!, защото само Той може да 
прогони всички наши страхове.  

Миналата неделя ние видяхме, че Бог 
имаше план за Своят народ-Израил. План, 
който те нямаше да харесат и който щеше да 
ги изплаши доста. Но преди да ги накаже, Бог 
им казваше, да не се боят, защото Бог е 
милостив. Искам да ви припомня, че Бог 
декларира: Ти си Мой, Аз те възлюбих и 
изкупих. Тази любов и тази цена, не са 
просто думи. Бог не казва неща, които не са 
покрити с дела и Исая продължава да 
разкрива делата на Бога спрямо онези които 
обича. 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 

Днес ще продължим да изследваме текста, 
за да открием още причини за безстрашие в 
нас! 

(СЛ 3)Първите бяха: 
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2.1- Ти си Мой, Аз те създадох и ти дадох 
Моето Име- ст.1 и 7 

2.2- Ти си Мой, Аз те възлюбих и 
изкупих- ст 1 и 4 

А какво е продължението? 

(СЛ 4)2.3- Ти си Мой, Аз те призовах 

и ще те събера- ст.1 и 5 

Исая 43:1  А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, И 
създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, 
Призовах те по име, Мой си ти  43:5  Не бой се, защото 
Аз съм с тебе; От изток ще доведа потомството ти, И от 
запад ще те събера;  

(СЛ 5)Призован по име! Надали, някой 
може да си представи, какво в действителност 
означава това призоваване. Ние сме свикнали 
да ни призовават особено когато сме по 
улиците на града. Винаги срещаш познати и все 
някой ще те спре за да поприказвате. Но 
призоваването за което Бог говори е нещо 
твърде различно от това да те повика някой на 
улицата. То не е покана за разговор. Когато Бог 
те призове, това е покана за вечен живот с Бога, 
започващ от деня в който приемеш поканата.  

Представете си, че сте тръгнали през гора 
уж да са стигнете някъде по-бързо. Вместо 
това, обаче, виждате, че гората не свършва, а и 
никъде не срещате човек, за да попитате за 
посока.  

(СЛ 6)Пр.Миналата година с жена ми се 
качихме близо до едно от Рилските езера за 
нейния рожден ден. Там стигнахме до хижа 
„Рилски езера” и не продължихме, защото 
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имаше гъста мъгла и времето беше студено. В 
хижата гореше камина и ние застанахме до 
камината за да изсушим мокрите дрехи и да 
неберем топлина за да се връщаме с лифта, 
който беше открит, а духаше студен вятър. Там 
до камината седеше и се топлеше млад мъж. 
Попитах го от къде е! Оказа се, че е чужденец 
от Италия. Дошъл да се разхожда из българския 
Балкан. Тръгнал пеш и се изгубил. Замръкнал в 
горите, и на другия ден, ловци го намерили и 
упътили, та достигнал до хижата и сушеше 
мокрите си дрехи.  

Благодаря на Бога, че не съм се губил в 
планина или гора, защото е страшно. И ако се 
върнем на изгубването, ако си изгубен, знаете 
ли кое е най-сладкото нещо, което може да 
чуеш? Някой да те призовава по име! 

Да си изгубен в големия сив свят на скръб, 
страхове, опасности и изненади, е много по-
страшно. Да вървиш в живота без посока и без 
цел, е абсолютно плашещо. Много е важно, 
когато Бог те призове да чуеш гласът Му.  

Ако ти си склонен да вярваш,че има Бог, 
макар и да не вярваш в Него! Ако дори 
невярващ, ти в моменти на трудност и беда си 
склонен да отправяш молитва към Някого там, 
тогава бъди сигурен, че ще дойде момент в 
който Бог ще те призове. Ще чуеш името си и 
Неговия призив към теб, да Го последваш. 
Много е важен този момент. Да не го 
пропуснеш! Да не го пренебрегнеш! Да не го 
отхвърлиш! Когато Бог те призове в твоя 
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объркан и хаотичен живот, това е истинска 
привилегия. Това е уникален шанс, който не 
трябва да се пропилява. Изтървеш ли този 
шанс, за тебе няма друга алтернатива. Няма от 
никъде другаде от където да се появи спасение 
за теб. Затова бъди внимателен и нащрек! 

А знаеш ли? Бог дори в този момент те 
призовава. Както вече беше казано в 
предишната проповед: 

Бог те е създал и ти е дал Своето Име! 
Бог те обича и е платил цената на твоето 

спасение. Исус е платил с живота Си и кръвта 
Си за теб и мен. Бог цял живот, по един или 
друг начин, ти е показвал, че те обича, че чува 
молитвите ти, че  е близо до теб, но ти все си се 
залисвал с материални неща. Все си бил 
твърде зает, за да Му обърнеш внимание. 
Никой не ти е казвал, че Бог те чака търпеливо. 
А Той! Той ти е показвал, че съществува. Давал 
е отговор на твои искания, но ти като малко 
дете, си вземал това което си искал и след това 
си Му обръщал гръб. Интересувал си се само 
да получиш исканото и след това си Го 
загърбвал безцеремонно и грубо. Той с любов 
те наблюдава и те пита:  

(СЛ 7)До кога! До кога ще закоравяваш 
сърцето си и няма да Ми дадеш право да 
влезна. Докога ще вървиш към ада? 

Ако ти сега слушаш тази проповед. Ако не 
сменяш канала, за да търсиш забавления, но 
слушаш за да разбереш повече за Бога, тогава 
знай- Бог е насочил вниманието си към теб и 



 6 

иска да чуеш Неговия призив. Той чрез Словото 
Си ти казва: 

„…призовах те по име, ти си Мой! Аз искам 
да те събера” 

Да ни събере? От къде? 
От лицето на земята. Бог има свои хора. 

Има такива, които търси и призовава. Те са по 
лицето на България, Европа и Света. Той ги 
събира, като ги изважда от проклетията на 
неверието и отричането на Бога-Създателя на 
света. Той ги спасява от осъждането на греха и 
пороците. Той ги очиства и приготвя да владеят 
с Него вечно. Той премахва от тях вината и им 
дава свобода и копнеж към добро и святост. Той 
ни събира за да насели с нас Своето царство. 

(СЛ 8)Ако ти обичаш да говориш на хората 
за Бога и за спасението в Исус. Ако каниш онези 
които отхвърлят Бога, да Го приемат и да се 
присъединят към Неговото царство, тогава ти си 
Божии съработник и участваш в това събиране! 
Не само това! Ти събираш награда от Бога за 
това си дело! Награда, която ще надмине и най-
големите ти очаквания. Не се страхувай да го 
правиш! Това е най-добрата и вечната 
инвестиция за теб! Не се страхувай и не спирай! 

 
Другото което откриваме в този текст е: 

(СЛ 9) 

2.4- Ти си Мой,  и Аз съм твой- ст.1 

и 3 
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Исая 43:1  А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, И 
създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, 
Призовах те по име, Мой си ти  

И 
Исая 43:3  Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият 

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

До тук се виждат толкова много причини 
поради които да можем да прогоним страха от 
живота си: 

1-Бог е нашия Творец и ние носим Неговото 
име 

2-Бог ни обича и поради това плаща откупа 
за нас 

3-Бог ни призовава и събира по лицето на 
земята, за да установи Царството си с нас. 

И сега ние можем да видим още едно нещо. 
Бог влиза в родствена връзка с нас. Забележете 
как след като казва в стих 1 „Мой си ти!” в стих 3 
Бог набляга на определеното притежателното 
местоимение, 2 лице, мъжки род „твоят Бог”, 
„твоят Спасител”, „твой откуп” . 

О, ние днес четейки Новия Завет, добре 
знаем, какво означават тези притежания: 

„Твоят Бог”, „Твоят Спасител”, „Твой Откуп”. 
Интересно е че обръщението „твоят Бог” е 

използвано само в Стария Завет. В Новия Завет 
то е заменено с „нашият Бог”и „нашия 
Спасител”. Какво можем да кажем като 
заключение? В ст.1 Бог казва: „Вие сте мои!”, а 
в ст.3 Той набляга на друго: Аз съм вашия! 
Това означава, че божиите хора, принадлежат 
на Бога, но и Бог принадлежи на Неговите хора. 
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Извинете, но това не е принадлежност от рода 
на господар-роб. Не е дори и от рода Господар-
слуга. Не ви ли прилича повече на връзка от 
рода Съпруг - съпруга?  Ние сме Негови и Той е 
наш. Той ни служи и спасява!? 

Чуваш ли? Бог ти служи и те спасява! Няма 
от какво да се страхуваш! Ако Бог ти е приятел, 
ти не можеш да имаш достоен враг. Не можем 
да не цитираме Словото тук: 

(СЛ 10) 
Римляни  8:31  И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е 

откъм нас, кой ще бъде против нас? 8:32  Оня, Който не 
пожали Своя Син но Го предаде за всички ни, как не ще 
ни подари заедно с Него и всичко? 8:33  Кой ще обвини 
Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?  

Ние можем да се запитаме тогава: Ама 
защо всичко това? Защо Бог би слязъл толкова 
ниско, заради едни недостойни човеци? Това ни 
връща към нашата втора причина да не се 
страхуваме: Защото ни обича и за нас е платил 
велика цена.  

Но има нещо много интересно в това 
твърдение. Ако Бог е наш Бог, можем ли ние да 
осъзнаем, какво точно означава това?Това 
означава, че това което е Негово, Той ни го 
предоставя и на нас! Ние не можем напълно да 
осъзнаем тази привилегия!   

Бог е любов!- това означава, че и ние 
можем да разполагаме с божествена любов , 
която да се излъчва от нас! 

Бог е силен! –това означава, че и от нас 
може да излиза неговата сила за победа над 
силите на злото 
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Бог е свят!- това означава, че и ние можем 
чрез Него да бъдем святи 

Бог е можещ! – това означава, че и ние 
можем всичко, чрез Онзи Който ни подкрепя! 

(СЛ 11)Пр. Един невярващ човек, спорел 
със свой вярващ колега, за чудесата и казал: 

Как можеш да вярваш, че Исус е превърнал 
водата във вино?  

Вярващия отговорил: Слушай, преди да 
повярвам, аз бях алкохолик. Когато повярвах, аз 
исках Бог да извърши чудо в живота ми. Знаеш 
ли какво чудо извърши Той? Превърна уискито 
във мебели в къщи. Що това може Бог да 
извърши, тогава защо да не може водата да 
превърне във вино? 

И говорейки за чудеса, ние добре знаем, че 
Исус извършваше чудеса, чрез силата на Бога, 
действаща в Него. Той каза, че Неговите ще 
извършват дори по-велики чудеса от тези които 
Той вършеше. Как? Чрез Божията сила, която е 
на наше разположение! 

Не бой се! Ти принадлежиш на Бога, но и 
Бог ти принадлежи. Това означава, не само да 
не се боиш, но и да имаш кураж, да заставаш и 
да се възпротивляваш на силите на злото и 
неправдата в Божието Име. Да ги прогонваш в 
Името на Исус! Да извоюваш победи в това 
Име. 

Исус казва: 
Йоан 14:12  Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, 

делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз 
отивам при Отца.  14:13  И каквото и да поискате в Мое 
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име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.  14:14  
Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

(СЛ 13)Какво да кажем в заключение? 
Бог не се  е променил. Той и днес заповядва 

на онези които са Негови: Не бой се! 

И ето днес ти, който се наричаш 
Християнин. Можеш ли да кажеш, че си 
победил страховете в живота си? Ако не! 
Тогава … стани, сложи ръка на сърцето си и 
кажи: 

Боже, ти си ми казал, да не се боя! Аз 
съм твой/твоя, но и Ти си мой, чрез делото и 
жертвата на Исус. Аз искам в Името на Исус, 
свобода от всеки страх загнездил се в моите 
ум и сърце. В Името на Исус, заповядвам на 
страха от (болест, бедност, бедствия, хора, 
събития, смърт, … и т.н.) да ме напусне и да 
не се връща. Амин. 

(СЛ 15)Скъпи братя и сестри! Уважаеми 
съграждани! Пожелавам ви Благословена и 
Честита 2018 г. Бъдете здрави и силни, и нека 
Бог, Който отнема страховете на Своите, да ви 
даде една година свободна от страхове и 
притеснения 

(СЛ 16) 
Филипяни 4:4  Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: 

Радвайте се. … 4:6  Не се безпокойте за нищо; но във 
всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си 
на Бога с благодарение;  4:7  и Божият мир, който 
никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и 
мислите ви в Христа Исуса.  
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(СЛ 17) И ще завърша с стих 2 от нашия 
текст в Исая: 
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 опари.  

Амин! 


